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প্রকাশক 

শ্ীযপিলাল গঙোপাধ্যায় 

ইন্ডিক্সান্ পাক্রিশিং হাউস 
২২, কর্ণওয়ালিস স্ত্রী, কলিকাতা! 

কাস্তিক প্রেল 
২০, কর্ণওয়ালিস ক্রাউন কলিকাত! 
ভরহরিচরণ নাল! খাসা সুস্রিত 



বঙ্গীয় বিদ্ষী 

পুজনীয়! শ্রীমতী ন্বর্ণকুমারী দেবীর 
শ্রীচরণে 





ভূমিক। 
আমাদের শিক্ষিত সমজ্ের অনেকেই 

কোনো না! কোঁনে। ভারতীয় বিছ্ধী সম্বন্ধে 

কিছু না কিছু জানেন। পেই সমস্ত ভারতীয় 

বিছধীর আখ্যাগ্লিক। একত্র সংগ্রহ করির়! 

প্রকাশ কর! হইল। আমাদের প্রাচীন ভারতে 

ইতিহাদ রচনার পদ্ধতি ছিলনা) কোনে! 

কাহিনীর মধ্যে প্রসঙ্গ ক্রমে বে-সকল অসাধারণ 
ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায় সেই বৎলামান্ত 
উপাদ্ধানই প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের প্রধান 

উপজীব্য । ভারতীয় বিদুধীর পগ্সিচয় কত 

কাব্য পুরাণ ও ইতিকথার মধ্যে বিক্ষিপ্ত 
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হইর। আছে) তাহার সকলগুলিই যে এই 
পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে এমন কেহ মনে 
করিবেন ন|। এই বিক্ষিগু অপ্রচুর উপাদান 
হইতে আহরণ করিয়া কতিপয় ভারতীয় 

বিদুধীর পরিচয় একত্র কর! গেল। কিন্ত 

এই সঞ্চয়ের মধায অতি প্রাচীন বৈদিক যুগ 

হইতে প্রাচীন ভারতের শেষ যুগ পর্যাস্ত 
দীর্ঘকালের মধো প্রাদভূতি বিদুষীগণের একটি 

নুশৃঙ্খল বর্ণন| দিবার চেষ্টা হুইয়াছে। 

এই স্বঈসংখ্যক বিদুষীর বর্ণন! পাঠ করি- 

লেই প্রত্যেক সহদয় বাতি "বুঝতে পারিবেন 
ভারতীয় নারীসমাজ্জ চিরদিন এমনই উপেক্ষিত, 
অবরোধের মধ্যে বহির্ভগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন 
ও অন্ত হইয়! ছিলেন না। তাহারাও বিষ্ভায়, 

'জ্ঞানে, কর্মে পুরুষের সমকক্ষতা করিতেন 

এবং তাহাদের সেই প্রচেষ্টা ধৃষ্টতা বলিয়! 

ধিভৃত ছুই না। যতদিন ভারতবর্ষ জ্ঞান- 

গরিষ্ঠ বলিয়া পূজিত ততদিন পর্যাস্ত দেখ! যার 
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ভারতীয় নারীসমাঞও সেই অর্থের অংশ 
লইয়াছেন। এবং যখনই নারীলমাঞজ অবরুদ্ধ 

উপেক্ষিত ও শিক্ষাহীন তখনই ভারতও হান 

হইয়া শুধু প্রাচীন কালের দোহাই দির! 
কোনোমতে টিকিয়া থাকিবার চেষ্টা 

করিতেছে । 

ভাবতীয় বিদ্ষীর বিবন্প আলোচনা করিলে 

আমর! জানিতে পারি রমণীর অতাত কি 

উজ্জল, কেমন স্থপ্রতিষ্ঠ। যাহার অতীত 

উচ্জল ছিল তাহাব ভবিষ্যৎ অন্ধকার নয়। 

ভারতের মকল নরনারী এই সত্য একদিন 

গু়'ভাবে হদয়ঙ্গম করিবেন। এইরূপ নান! 

উপলক্ষ ধরিয়া! আমাদের সমস্ত অননত সমাজ 

আত্মশক্তিতে বিশ্বানধান হইর| উন্নত হইয়! 

উঠিবেই-_-*এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন 
"আসিবে দেদিন আসিনে 1” 

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যার 
১৫ই আবাঢ়, ১৩১৩ 
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হইয়া! আছে; তাহার সকলগুলিই যে এই 
পুত্তকে সংগৃহীত হইয়াছে এমন কেহ মনে 

করিবেন না। এই বিক্ষিপ্ত অগ্রচুর উপাদ'ন 
হইতে আহরণ করিয়। কতিপয় ভারতীয় 

বিদ্ধীর পরিচয় একত্র করা গেল। কিস্তৃ 

এই সঞ্চয়ের মধ্যে অতি প্রাচীন বৈদিক যুগ 

হইতে প্রাচীন ভারতের শেষ যুগ পর্যাস্ত 
দীর্ঘকালের মধ্য প্রাদ্রভূতি বিদুষীগণের একটি 
সুশৃঙ্খল বর্ণন! দিবার চেষ্ট। হইয়াছে। 

এই স্বল্সংখ্যক বিদুধীর বর্ণন| পাঠ করি- 

লেই প্রতোক সহদগ় বাক্তি "বুঝতে পারিবেন 
ভারতীয় নারীসমাজ চিরদিন এমদই উপেক্ষিত, 

অবরোধের মধো বৃহিজ্গৎ হইতে বিচ্ছিন্ন 

ও অজ্ঞ হইয়! ছিলেন ন1| ভাহারাও বিদ্তায়, 

“জ্ঞানে, কর্মে পুরুষের সমকক্ষত। করিতেন 

এবং তাহাদের সেই প্রচেষ্টা বৃষ্টতা বলিয়া 

ধিকৃত হইত্ত না। যতদিন ভারতবর্ষ জ্ঞান- 

গরিষ্ঠ বলিয়! পৃজিত ততদিন পর্য্যন্ত দেখা বায় 
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ভারতীয় নারীসমাঙ্গও সেই অর্ধোর অংশ 

লইয়াছেন। এবং যখনই নারীলমাজ অবরুদ্ধ 

উপেক্ষিত ও শিক্ষাহীন তখনই ভারতও হীন 

হইয়! শুধু প্রাসীন কালের দোহাই দিয়! 
কোনোমতে টিকিয়া থাকিবার চে! 

করিতেছে । 

ভারতীয় বিদুমীর বিষগ্প আালোচিন! করিলে 

আমরা জানিতে পারি রমণীর অতীত কি 

উজ্জ্বল, কেমন স্থৃপ্রতিঠ। বাহার অতীত 

উজ্জল ছিল তাহাৰ ভনিষাৎও অন্ধকার নয়। 
ভারতের সকল নবনারী এই সতা একদিন 
গুঢ়ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিবেন। এইরূপ নানা 
উপলক্ষ ধরিয়া! মামাদের সমস্ত অবনত সমাজ 

আত্মশক্তিতে বিশ্বাদবান হইয়। উন্নত হইয়া 
উঠিবেই-_"এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন" 
'আসিবে সেদিন আসিবে ।” 

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যার 
১৫ই আবাচ, ১৩১৬ 
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ভারতীয় বিছষী 

ভারতের রমণী যে শুধুই সতাস্বে 

পাতিব্রত্যে অতুলনীয়া ও চিরম্মরণীয়। তাহ! 

নহে? বিদ্তাবন্তাতেও তীাছারা পরম কীত্রি 
লাভ করির! গিয়াছেন। সে পরিচয় বৈদিক 

যুগ হইতে আরস্ত করিয়! সকল কালেই 
পাওয়! যায় । 

এখন আমর! শুনিতে পাই বে বেদপাঠ-_ 

এমন কি বেদ শ্রবণেও রমনীগণের অধিকার 



ভারতীঘ্ বিহুষী 

নাই ; কিন্ত বিশ্রয়ের বিষয়, এই রঙ্গণীগণই 

এককালে বেদের মন্ত্র রচন। করিতেন। 

রমণীর স্বাধানত1 তখন পুরুবের কাছে খর্ব 

করা হয় নাই। 

সভ্যতার আদিম নুগে, হিংজপশুসমাকুল 

'অরণযমধের শাস্তিশ্রীদম্পন্ন পর্ণকুটীর প্রাঙ্গণে 

বৃক্ষহায়ায় হ্ুদ্ধাত্সা মহুধিগণ হোমানল 

প্রহ্।ণিতভ করিয়! ন্রতাহুতির সঙ্গে সঙ্গে 

জলদগন্ার স্বরে নে দন্ত্রধবনি করিতেন তাহার 

রচয়িত! শুধু ষে খধিগণ ছিলেন তাহা নঙ্ে, 

তাহাদের কন্তা, জার1, ভমীরাও তাহার 

পার্খে বলিয়। তাহাদের সহিত মিলির! মন্ত্রের 

পর মন্ত্র রচন) করিতেন। শান্ত তপোবনে 

গাবিবালকের। যেমন অবহিত চিত্তে গুরুপাদ- 

মূলে বলিয়৷ ভ্ভান অর্জন করিতেন, খবি- 

কন্তারাও তেমনি করিয়া ভ্ত্রাতার সঙ্গে, 

স্বামীর সঙ্গে একাসনে বিস্যাচর্চা করিতেন )-- 

সে তপোবনের শিক্ষা্গেত্র শুধু যে বালককণ্ঠে 
হ্ 



ভাক্পতীক় বিছ্ধী 

মুখরিত হইয়া! উঠিত তাহ! নে, বহ্ছল-বসন। 
শাপ্তিময়ী নালিকার কোমণ ক%ও সেখানে 

শুন! যাইত। পুকষের| পেকালে যেমন 
উচ্চশিক্ষা ও জ্ঞান লইয়া গুরুপ্ন আলনে 

বসিতেন, রমণীরা৪ ততননি উচ্চ শিক্ষা ও 

জ্ঞান পলইয়। দৈনন্দিন লাংলারেক কাজে মধো, 

স্বামীপুত্রের পেবার নধ্যে, নিগ্গের পরিবার ও 

সমাজকে মনুষ্যত্বের শ্রে্চ 'আদশের পথে 

»মগ্রলর হইতে সাহায্য করিতেন। 

প্রাচীনকালে জীবন5রিত রচনার পদ্ধন্ঠি 

ছিল না, কাজেই বৈদিকুগের কোনোও 

বিছুবী রমণীর ধারাবাহিক জীবনী আমরা 

পাই না। কেবলমাত্র তাহাদের বিক্ষিপ্ত 

রচনা হইতে সামাগ্ত একটু পরিচয় পাওয়া 

যায়। মে পরিচয়ে তৃপ্তি হুয় না বটে, কিন্ত 

গৌরবের আনন্দে মন ভরিয়া উঠে । 
সেই স্থদুর অতীতকালে ভারতীয় রমণী- 

সমাজের প্রক্কৃত অবস্থা] কি ছিল তাহাও 
খু 



ভারতীয় বিছুধী 

জানিবার উপায় নাই; কিত্ আমর অনুমান 

করিতে পারি, মেই দ্বেবীন্বরূপ! তারতলক্ষ্মীগণ 

নিজেদের পাঁতব্রতায়, মরলতার তাহাদের 

আশ্রমগুলিকে কি শান্ত, সুন্দর ও উজ্জ্বল 

করিয়। রাধিয়াছিলেন; তাহাদের আদর্শে 

বনের পশুও হিংসাহেষ ভুলিয়া তাছাদেরই 

মতে! নিরীহ ও পবিত্র হইয়া! উঠিত। 

তাহাদের তপোবনে ভুজগের! আতপতাপিত 

হইয়! শ্িবীর শিখ কলাপের ছায়ার স্থখে 

শয়ন করিয়! থাকিত; হগ্রিণশাবকের! লিংহ 

শাবকের সহিত লিংহীর স্তন্তপান করিত; 

করত ফল ক্রীড়। করিতে করিতে শুগুদ্বারা 

সিংহকে আকর্ষণ করিত । 

বৈদ্দিকযুগে কয়েকজন নারী বিদ্াবত্বান্ 

অত্যধিক প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই 

তাহাদের নাম আজও পরাস্ত লুপ্ত হয় নাই ;-- 

ন1! জানি আরে। কত শত বিদুষী কালের 

বিস্বৃতিগর্ভে লীন হই! আছেন। সেইভ 



ভাক্কতীয় বিছষী 

অভীত কালেও বখন আমর! এমন [বিছুবী 

রমধীর পরিচয় পাই ধাহাদের কীর্ভিগৌরব 

কালের সহিত ধ্বংস হইবার নহে তখন এ 

কথ স্বীকার করিতেই হইবে ষে সেকালে 

ভারভীর রমণীর সার্ধঞ্নীন [ব্দ)াধিকার ছিল। 

বৈদ্দিকধুগে যে সকল বিছ্ধীর উল্লেখ 

পাওয়া যায়, কথিত আছে, তাহাদের মধ্যে 

বিশ্ববারাই প্রধান । 

বিশ্ববার! 

বিশ্ববারা অত্রিমুনির গোত্রে জন্মগ্রহণ 

কর্দেন। খখ্বেদ সংহিতার পঞ্চম মওডলের 

দ্বিতীয় অন্থবাকের 'মষ্টাবিংশ তুক্ত ইহার দ্বার! 

রচিত। এই শুক্তে ছয়টি খকু আছে--খকৃ- 

গুলি এক একটি মাণিক ? ভাষার মাধুর্যো ও 
তাবসম্পদে সেগুলি অতুলনীম । খকৃগুলির 

ভাবার্থ এইরূপ :-- 
প্রচলিত অগ্বি তেজবিস্তার করিয়। উষার দিকে 

€ 



ভারতীয় বিষ 

দীপ্তি পাইতেছেন ; দেবাচ্চনারত! ঘৃতপাত্রসংযুক্ত। 

বিশ্ববায়া তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। 

তে অশ্ি! তুমি প্রজলিত হইয়া অমতের উপর 

আধিপত্য বিস্তার কর, এবং হবাদাতার মহ্রলবিধানের 

হগ্য তাহার নিকট প্রকাশিত হও। 

ছে অগ্সি! তুদি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও, 

আমাদিগকে সৌভাগা দান কর, আমাদের শত্রুকে 

শীনন কর, এবং আমাদের দাম্প্ভা--প্রস নিবিড়তর 

করিয়। তোল। 

হে দীপ্তিশলী ! তোমার দীপ্তিকে আনি পূজা 

করি; তুমি বে প্রথলিত থাক | 

হে উুন্দ্বলাশালী |! ভক্তগণ তোমাকে আহ্বান 

করিতেছেন ; বজ্ঞক্ষেত্রে দেবসকলকে তুমি জারাধন! 

কয়। 

হে ভক্তগণ ! যজ্ে হ্ব্যবাহক অগ্রিতে হোষ কর, 

আগনির সেবা কর, এবং দেবগণ্রে নিকট হব্য বন্নার্থ 

স্বীহাকে বরণ কর। 



ভারতীয় বিছবী 

ইন্দ্রমাভৃগণ 

খণ্বেন সংহিতার দশম ম'গুলের ১৫৩ 

স্থক্তের পাঁচটি খক্ ইন্ত্রমাগণ দারা প্রণীত। 

ইন্দ্রথষির পিতা বহুবিধাহ করেন। তাহার 

যে পত্রীগণ একত্রে মিলিয়া এ থকগুলি রচন। 

করিয়াছিলেন ভাহার! উন্জ্রমাতৃগণ নামে 

প্রসিদ্ধ ইহার! কশ্বপ খবির 'উদে এবং 

অদিত্ভী দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। 
£্ছাদের একজনের নাম দেনজামি। সপত্রীর! 

পরস্পর ঈর্ষ! দ্বেষ ভুলিয়। একনমন হইয়া 
একসঙ্গে মন্ত্র রচনা করতেছেন; সপত্বীর 

এই মিলন-দৃ্ত আমাদের চক্ষে বড় নধুর বলিয়! 

বোধ হয়। 

ইন্দ্রমাতৃগণ ইন্ত্রদেবতাকে উদ্দেশ করিয়া] * 

বলিতেছেন-_ 

“হে ইল্স! বে তেঞ্জে শত্রকে ছয় কর! যায় 

মেই তেজ তোনাতে আছে বলিক্গ। তোমাকে 

৭ 



ভারতীয় বিছ্ধী 

আমর! পু! করি। তুমি বৃত্রকে বধ করিয়াছ। 
আকাশকে বিস্তার করিয়াছ, নিজ ক্ষমতাবলে স্বর্গকে 
সমুক্নত করিয়া! দিয়াছ; হুর্যয তোমীর সহচর, ভুমি 
তাহাকে বাছপাশে আবদ্ধ করিয়া আছ; সেইজন 

তোমাকে আমরা পুজ| করি ।” 

বাক্ 
অভ্তণ খাষির কন! বাক খখেদ সংহিতার 

দশম মণ্ডলের ১২৫ সুক্রের আটটি মন্ত্র রচনা 

করেন--এই মন্ত্রগুলি দেবীহ্ক্ত নামে 

প্রচলিত। আমাদের দেশে যে চণ্ডী পাঠ 

হইয়া থাকে তাহার পূর্বে এই দেবীসুক্রে 
পাঠের বিধি আছে। মার্কগের পুরাণের 

5ণ্তীমাহায্যয প্রকরণ বাক্-প্রণীত এ আটটি 

মন্ত্রেরেইে ভাব লইর! বিস্বৃতভাবে লিখিত। 

চণ্ডীমাহাত্মোর সঙ্গে সঙ্গে বাকৃদেবীর মাহাত্ম্য 

সমগ্র ভারতবষে আজ পরাস্ত ঘোবিত 

হইতেছে । 

শঙ্করাচার্য অধৈভবাদের প্রবর্তক বলি! 



ভায়তীয় ব্ছ্বী 

জগতে খ্যাতিলাভ কণিয়াছেন, কিন্তু তাহার 

বছু পূর্বে বাক্দেবী উ অহৈতবাদের 
মূল সুত্রটি প্রচার কয় গিয়াছেন। হে 

মতের উপর নির্ভর করিয়! শঙ্করাচার্ধা বিশ্ব- 

ব্যাপী বৌদ্বধন্মের কবল হইতে ব্রান্ধণ/ধর্ম্ের 
উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন দে মত একেবারে 

তাহার নিজন্ব বল যায় শ!, বাকৃদেবীই তাহার 

স্ষ্টিকত্রী। শঙ্করাচাষ্যের মহব্বের জন্ত আমরা 

তাছাঞ্কে যে গৌরব প্রদান করিয়া থাকি 

তাহার অধিকাংশ বাকৃদেবীর প্রাপ্য। 

বাক্ তাহার স্বরচিত মন্ত্রে বলিতেছেন-_. 

“আমি রুদ্র, বস্তু এই সকলের আত্মার স্বরূপে বিচয্বণ 

করি। আমিই উভয় মিত্র ও বরুণ? ইন্র ও অগ্নি 

এবং অশ্বিঘ্বয়কে ধারণ করি। আমি সমস্ত জগতের 

ঈশ্বরা, আমাতে ভূরি ভূবি প্রার্ী প্রবিষ্ট হইয়! রহিয্লাছে। , 

জীব যে দর্শন করে, প্রাণধারণ করে, অন্নাহার করে, তাহ 

আমান্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে । আমিই দেবগপ 

ও মগ্থৃষ্যগণ কর্তৃক সেবিত। হামিই সমন্ত জান! 

কিয়! থাক । আখি লে!ককে শ্রষ্টা, বি ব! 

৯ 



ভারতী বিচ্ষী 

বুদ্ধিশালী করিতে পারি।: স্তোত্রস্বে্। ও হিংসকের 
বধের জন্ত আমি রুদ্রের ধুতে জ্য। সংবে।গ করিয়া- 

ছিলাম । আমিই ভক্তদ্ুনের উপকা রার্থ বিপক্ষ পক্ষের 

সহিভ সংগ্রীনম করিয়।ছি। আমি স্বর্গে ও পৃথিবীতে 

প্রবিষ্ট হইয়! রছিয়ছি। এই ভূলোকের উপস্থিত 

আকাশকে আমি উৎপাদন করি। বায়ু যেন্ধপ 

স্বেচ্ছাক্রমে সঞ্চারিত হর সেইরূপ সমণ্ত তুঘনের 

গ্রসবকর্্ী আমি স্বয়ং নিউ ইচ্ছাম্সারে সকল কা্য 

করি। আমার ম্বীর মাহাশ্নাবলে সমস্ত উৎপন্ন 

হইয়াছে।" 

অপাল৷ 

আপালাও বিশ্ববারার ভার আত্বংশে 

জন্মগ্রহণ করেন। ইহার জীবন বড় হুঃখষন়। 

ইনি স্বকরোগে আক্রান্ত হন বলিয়। স্বামী 

ইহাকে পরিত্াাগ করেন। স্বামী-পরিতাক্ত! 

নারী সারাজীবন পিতৃ-তপোবনে ঈশ্বর 
আরাধনা কাটাইয়াছিলেন। 

৮ 



ভারতীয় বিছ্ী 

কথিত আছে, অপালার পিতার শশ্তক্ষেত্র 

তেমন উর্বর ছিলনা, অপাল! ইন্দ্রদেবের 

আরাধনা করিয়! বরলাভ দ্বার পিতার 

অন্ুর্ধবর ক্ষেত্র শহ্তশালী করিয়া! দিয়াছিলেন। 

ইনি বড়ই পিতৃভন্ক ছিলেন । ধগ্বেদের অষ্টম 
মণ্ডলের ৯১ সৃক্তের মাটটি খকু অপাল! রচন! 

করিয়াছিলেন। 

লোপামুদ্র 

বিদর্ভ রাজার কনা ঝোপামুদ্রা অগস্তা 

মুনির পত্রী ছিলেন। অগন্তামুনি পিতৃগণের 
ছার! আদিই হইয়া বংশরক্ষার জন্ড লোপা 

সুপ্রার পাণিগ্রহণ করেন। 

বিদ্কাচল যখন আকাশম্পর্শা দেহবিস্তার, 
সার! হুর্যাদেবের পথরোধ করিয়া তাহার রথ 

অচল করিবার উপক্রম করিতেছিলেন সেই 

সময় এই অগন্ত্য খধি এক কৌশলে তাহ! 
৯১১ 



ভারস্ঠীয় বিহ্যী 

নিধারখ করেন। দেবগণের খারা অনুরুদ্ধ 

হইয়া সুনিগ্রবর বিদ্ধ্যাচলদকাশে একদিন 

উপস্থিত হইলেন। বিধ্যাচল, খধিকে অতিথি 

দেধিন্ন] সসম্তরমে নিজের উন্নত মন্তক তাহার 

পদতলে লুষ্ঠিত করিলেন, খধি তাহাকে 

আনীর্ববাদ করিয়া আজ্ঞা করিলেন--“বংন ! 

যে পর্যাস্ত না আবার আমি ফিরিয়। আলি 

তুমি আর মাথ! তুলিও ন|।” 

অগন্তা খুবি সেই যে গেলেন_-মার 

ফিরিলেন না; বিদ্ধ্যাচলও খবির কথা অমান্ত 

করিয়া মন্তক উত্তোলন করিতে পারিলেন 

না। সেই হইতে আমাদের দেশে “অগস্তা- 

যাত্রা বলিয়া একটা কণ। চপণিত হইয়। 

গিয়াছে! মাসের প্রথম দিন কোথাও 

'যাইলে অগন্তয বাত্রা হয়--লে দিন যাত্র! 

করিলে অগন্ভোর মত মার ফিরিয়া আগ! 

হয় না। 

লোপামুদ্রার চরিত্রটি বড় হ্ন্মর। 

১২ 
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একদিকে বিস্তার গৌরবে যেমন ডিনি মহীয়লী 

অপর দিকে তেমনি পাতিব্রত্যের আদর্শ- 

স্থানীয় । তিনি ছায়ার স্যার স্বামীর অন্্রগামিনী 

ছিলেন। খ্বামী আহার করিলে তিনি 

আহার করিতেন; স্বামী নিদ্রা গেলে তিনি 

নিদ্রা যাইতেন এবং স্বামীর গাত্রোথানের 

পূর্বেই তিনি গাত্রোথান করিতেন। পতিকে 
তিনি একমাত্র ধান ও জ্ঞানের বিষয় করিয়! 

ছিলেন। অগ্ম্ত্য বদি কোন কারণে 

ত্াঞ্থার প্রতি বিরক্ত ছুইতেন লোপামুদ্রা 
তাহাতে 'নসম্তোষ প্রকাশ করিতেন না, 

স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য সদাই উদ্গ্রীৰ 

থাকিতেন-স্থামীর আজ্ঞা বাতিরেকে তিনি 

কোন কর্মই করিতেন না। 

তাহার মতে! স্থনিপুণ মুগৃহিণীও বুঝি” 
ভারতে আর কেহ ছিলেন না। দেবতা, 

অতিথি ও গে!-সেবাম্স তিনি কখন পরাদ্ুখ 

ছিলেন ন!। 
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ভারতী বিহৃষ্ধী 

লোপমুদ্রা খথেদের প্রথম মণ্ডলেক্স ১৭৯ 

সুক্রেন় প্রথম ও ভ্বিতীয ধক সম্কলন করেন। 

এই থাকে লোপমুদ্র! শ্বামীকে বলিতেছেন__ 

“হে প্রত, সারাজীবন আপনার সেবার 

কাটাইর! এখন মামি শ্রাস্ত। এখন আমি 

বদ্ধা। দেহ আমার অরা-জীর্ট। তবুও 

আপনার নেবাই আমার জীবনের আনন্দ ও 

তাহাই আমার পরম তগন্তা। আপনিই 

আমার একমাত্র গতি । হে প্রভু! আমার 

প্রতি আপনার অনুগ্রহ যেন চিরদিন অটল 

থাকে। 

আর্দতি 

খগ্বেদ সংহিতার চতুর্থ মগুলের অষ্টাদশ 
স্ুক্রের পঞ্চম, বষ্ঠ ও সপ্তম খক্ অদ্বিতিকর্তৃক 

বিরচিত্ত। অদ্দিতি ইন্ত্রত্বেবের মাত! বলির! 

প্রমিদ্ধ । খষি বামদেব একসময়ে নিজ মাতাকে 

ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলেন। বামঘেবজননী 

৫. 



ভারতীয় বিছুষী 

পুত্রকর্ক উতৎপীড়িত হুইর৷ অদিতি ও 

ইন্ত্রদেবের শরণাপন্ন হন। কথিত আছে, 
অন্দতি দেবী কয়েকটি মন্ত্র রচনা করিয়। 

বামদেবের অবাধ্যপ্তা দমন করেন। 

অদিতি প্রণীত গ্লোকগুলি কবিত্ব সম্পদে 

ট্রজ্জল। তিনি একটি শ্লোকে বলিতেছেন -_ 
“জলবতী নদীগণ অ.ল-জা! এইরূপ হ্র্যস্চক 

শব করিয়া গমন করিতেছে। হে খষি! তুমি 

উছািগকে লিজ্ঞানা! কর যে উহারা কি 
বলিতেছে।” 

পুরাণে কথিত 'মাছে, অদিতি, ভগবান 

কম্তপের পত্বী ও ইন্দ্রাদি দেবগণের মাতা । 

ইহার সপরী দিতির বংশধর দৈভাগণ, কোন 
সময়ে 'অত্ন্ত প্রবল হইর! উঠে। তাহাদের 

মধ্যে প্রহলাদের পৌর বিরচনননন বলি 
বিশ্বঞ্গিৎ নামক বজ্ঞ সমাপন করির! স্বর্গরাজ্য 

অধিকার করেন। দেবগণ স্বর্গ হইতে 

বিতাড়িত হইয়া নিতাস্ক ছুর্দশাপলন হুন। 

১৫ 



কারতীয় বিহুষী 

ইহাতে দেবমাতা অদিতি অত্যন্ত কাতর হইয়া 
প্রত্ীকার মানসে স্বামীর শরররণাপর হুন। 
ভগবান কপ তাহাকে কঠোর পঞ্বোব্রত 
উদ্যাপন করিয়া! বিধুঃগব আরাধনা করিতে 
বলেন। তদনুসারে অদিতি একা গ্রচিত্তে ব্রত 

সম্পন্ন করিলে বিষু প্রসন্ন হইর। তাহার গর্ভে 
বামনরূপে জন্মগ্রহণ করেন। উপনয়ন সময়ে 
বামনরূপী ভগবান ব্রতভিক্ষার জন্ত বলির 

নিকট গমন করেন। বলি তাহার 'প্রার্থন। কি 
জানিতে চাছিলে, বামন ত্রিপাদ মাত্র ভূমি যাল্জা 
করেন। দাত! তাহার এই সামান্ত প্রার্থনা 
পূরণ করিতে প্রতিজ্ঞাবন্ধ হইলে ভগবান 
স্বীয় খর্বদেহ বিশালরূপে বর্ধিত করেন। 
তাহার তিনটি চরণ। একপন্ে পৃথিবী, 
ছিতীয় পদে স্বর্গ ও শরীর দ্বারা চন্তস্র্য- 
তারাগণসহ আকাশ আনৃত হুইল। তৃতীন্ন 
পদের জন্ত কোন স্থানই অবশি্ রহিল না। 
বলি তখন বিপদে পড়িলেন, স্বর্গ মর্ত্য সব 
শপ 



ভারতীয় বিহ্বী 

বামন অধিকার কপির লইয়াছেন, তিনি ত্রিপা 
ভূমি দিতে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ, কিন্তু মাত্র ছুই পদের 

ভূমি দান করিয়াছেন) এখনো! তৃতীয় পদ 

বাকি, আর তো! কিছু অবশিষ্ট নাই, এ তৃতীয় 
পদ রাখিবার স্থান দিবেন কোথায় ? বুঝিলেন, 

ভগবান ছলনা করিতেছেন, নিংজর মাথাটি 

নত করিয়। দিয়া তিনি বপিলেন--প গ্রভু আমার 

মাথ|! মাহে আপনার চরণ স্থাপন করুন।” 

বি স্বর্গ মর্ত্য দান করিয়াছেন, এই ছুই 
স্থানে তাহার থাকিবার অধিকার নাই, 

তাহাকে পাতালে প্রবেশ কপিতে হইল। 

দেবতা! শর্গরাঞ্জায লাভ কগিপেন। 

যমা 

ইনি খখথেদসংছিতার দশম মণ্ডলের দশম 

সৃক্ধের প্রথম, তৃতীর, পঞ্চম, সপ্তর ও একাদশ 

খকৃগুণি এবং ১:৪ নুক্তের পাচটি খক্ 

১৭. 



ভারস্তীক্স বিদুযী 

গ্রণহন করেন। আমাদের ধারণার যমরাঞ্জ 

ভীষণ, ভয়ঙ্কর ; কিন্তুযমী এই থাকে বমরাজকে 

কেপল মাত্র পাগীর দওগুবিধাত! বলিয়া ঘোষণ| 

করেন নাই 7 বণঞ্চ বপিয়াছেন যম শর্গন্খ- 

দাতা। ১৫৪ সত্তর খকৃগুলি এইরূপ £- 

“কোন কোন প্রেতের জন্তু নোমরস ক্ষরিত হয়, 

কেছ কেহ ঘৃত সেবন করে, যে সকল প্রেছের জন 

মধুর অ্রেত বহিয়। থাকে, হে প্রেত ! তুমি তাহাদের 

নিকট গমন কর। ্ 

ণ্ৰীহার! তগপক্তাবলে ছদ্ধ্ব হইল্লাছেন, ধাহার। 

হপল্প/বলে স্বর্গে গিয়াছেন, বাহার অতি কঠোর 

তগন্তা করিয়াছেন, হে প্রেত! তুমি ঠাহাদের নিকট 
গমন কর। 

“বাহার ঘুদ্ধস্থলে যুদ্ধ করেন, ঘে সকল বীর 
শরীরের মার! তাখ করিয়াছেন কিংবা ছার 

সত্ব দক্ষিণ! দান করেন, হে প্রেত ! তুমি তাহাদের 

নিকট গমন কর়। 

“যে সকল পূর্বতন ৰাক্তি পুণ্য কর্তের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক 

পুণ্যবান হইয়াছেন, পুরো শ্োত বুদ্ধি করিয়াছেন, 

১৮ 



ভারতীয় বিহ্ষী 

স্বীহার। তপন্র। কতিক্সছেন, হে যম! এই প্রেত 

াহাদিগের নিকটেই গমন করুক । 

শে সকল বুদ্ধিম।ন্ ব্যক্তি সহশ্রপ্রকার সংকর্দের 

পদ্ধতি প্রদর্শন করিয়াছেন, ধাহার। হৃয্যকে রক্ষ! করেন, 

বাহার তপত্ত। হইতে উৎপন্ন হইয়। তপন্ডাই করিয়াছেন, 

হয! এই প্রেত এই সকল খবিদের নিকট 

গমন করুক ।” 

শশখখতা 

'মঙ্গিরার কন্যা, 'মাসঙ্গ নামক রাজার 

স্ত্রী শশ্বতী খখেদের অষ্টম অগুলের প্রথন 

সুক্রেন্ন ৩৪ সংখ্যক মন্ত্র প্রণপ্নন করিয়- 

ছিলেন। 

শশ্বতীর স্বামী অসঙ্গ একদ! দেবশাপে 

ঙ্গহীন হন, শাশ্খতী কঠোর 'তপস্তা দ্বার! 

স্বামীকে আরোগা করেন। ষ্াহার প্রণীত 

উপরোক্ি মন্ত্রটতে তিনি স্বামীর স্তর 

করিছাছেন | 

১৯ 



ভাগতীয় বিহ্ধী 

উর্বশী 

ভর্বশ্ব অপ্সরা কন্তা ॥ ইনি খণ্বেঞ 

ংহতার দশম মণ্ডলের ৯৫ হৃক্জের সাতটি 

খকু প্রণয়ন করধেন। এ স্ুক্তে উর্ধশ ও 

পুরুরবাপ উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে । 

পুরুরবা ও অপ্দরা। উর্বশ। একত্রে কিছুকাল 

বাল করিবার পর যখন পরস্পরের বিচ্ছে 

হইতেছে সেই সময়কার কথ! ইছাতে বিবৃত 

হইয়াছে। 

পুরুরব! বলিতেছেন--*্পত্থি ! তুমি বড় 
নিচু! এত শ্ীত্ব আমাকে ত্যাগ করিয়া 
বাইও ন!, তোমার সহিত প্রমালাপ করিবার 
একটু অবসর দাও, মনের কথা হদি এখন 
বণিতে না পারি তবে চিরদিন অনুতাপ ভোগ 

করিতে হইবে” 

উর্বশী উত্তর দ্রিতেছেন__“পুরুরবা ! তুষি 
আপন গৃছে ফিরিয়। যাও, আম উধার মত 

বই 



ভারতীয় বিছুধী 

তোঁষায় কাছে আপিয়াছিলাম ; বায়ুকে যেমন 
খর! যাগ্র না আমাকেও তেমনি ধরিতে 

পারিবে না__মআমার সহিত প্রেমালাপ করিয়া 

কি হুইবে ?” 

পুরুরবা।__ "তোমার বিরহে আমার তৃণীর 
কইতে বাণ বাহির হয় না, যুদ্ধ জয় কিয় 

আমি গাভী 'আনিতে পারি নল, রাঙ্যে আমার 

বীর নাই, রাঙ্গোর শোভ। গিয়াছে, আমার 

রর সৈন্তগর্ণ আর হুঙ্কার দিয়! উঠে ন1।” 

পুরুরবার মলংথা কাতবোক্তিতে উর্বশী 
যখন কর্ণপাত করিলেন না তখন পুরুরবা 
বলিতেছেন--“তবে পুরুরব! আজ পতিত 

হুউক ) সে যেন আর কথন ন! উঠে যেন 
, বহুদূরে দূর হইঘ| যার পে যেন নিঃখতির 

অদ্কে শয়ন কবে, বলবনি বুকগণ যেন তাহাকে 

ভক্ষণ করে।” 

উর্বশী ।_-”ছে পুরুরবা। এনপে যু 

কামনা করিও না, উচ্ছিন যাইও না, ছূর্দাস্ত 
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বুকের! তোনাকে যেন তক্ষণ না করে। রমণীর 

প্রণর স্থায়ী নয়। নারার হর আর বুকের 
হৃদয়__ছইই একপ্রকার। হে ইলাপুত্ 

পুরুরবা! দেবতাসকল তোমাকে আশির্বাদ 

করিতেছেন-_তুমি মৃত্যুজয়্ী হও ।” 

পুরুরবা ও উর্বশী সম্বপ্ধে একটি পৌরাণিক 

গল্প আছে। 

স্বর্গের অগ্পর উর্বশী ব্রহ্মশাপে মানবী 

হইয়। জন্মগ্রহণ করেন এবং কালক্রমে 
পুরুরবার পত্রীত্ব স্বীকার করেন। পুক্ুরব! 
চগ্্ুতনয় বুধের পুত্র। ইনি যেমন প্ররিরদর্শন, 
তেমান বিদ্বান ও ধাম্মিক ছিলেন। তীহার 

স্তায় ক্ষমাশ্শল ও সত্যপরার়ণ লোকও ততৎকাণে 

পৃথিবীতে কেহ ছিল না । বেদবিহিত ক্রিয়া- 

কাণ্ডের অনুষ্ঠান দ্বারা তিনি বিপুল যশোপাভ 

করিয়াছিলেন । পুরুরবার ন্বপগুণে সুগ্ঠ 

হইয়া উর্বশী তাহাকে পতিত্বে বরণ করেন। 

কিন্ত বিবাহকালে পুরুরবাকে এইবপ প্রতিজ্ঞা 
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বন্ধ হইতে হয় যে, কাচ তিনি বিবস্ত্রভাবে 

তাহাকে দেখ! দিবেন না--মত্মসংযম বিষয়েও 

তাহাকে বিশেষ কঠোরত। অবলম্বন কগ্সিতে 

হইবে,-পত্বীর শষা| পাশ্বে সর্বদা ছুটি মেষ 

বন্ধ থাকিবে, আর দিবসে একবারমাত্র খ্বৃত 

পান করিম! তাহাকে জীবনধারথ করিতে 

হইু। এই নিরমেব কোনোরূপ ব্যতিক্রম 
কহইলেই উত্ধঘী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া 

গন্ধববণে কে প্রস্থান করিবেন । 

বল! বাহুলা, মহামতি পুরুরব! এই সকল 

কঠোর ব্রত পালন করিয়। উনযাট বৎসর কাল 

' সেই বিছ্ধী পত্ঠীর সহিত একান্ত সংযমে বাস 

করিয়াছিলেন। এদিকে গন্ধ শ্রেষ্ঠ বিশ্বাবনু 

উর্ব্শীকে শাপমুক্ত করিবার ছন্য কৃতসন্কর 

হইলেন। একদ! রাত্রিকাণে তিনি এই 

রমণীর শধ্যাপার্ হইতে মেষযুগলকে অপহরণ 

করেন। পত্বীর অন্থুয়োধে পুরুরঝ! শয্যাত্যাগ 

করিয়। বিবগ্্ অবস্থাতেই তাহার্দের উদ্ধার- 

- হও 
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লাধনে খানিত হল। এমন সময়, গন্ধররবগণ 

কর্তৃক উৎপা্দিঠ বিঢাতের আলোকে উর্বশী 

স্বামীকে বিহ্সন অবস্থায় দেখিতে পাই! 

মুহর্ড মধোই হিরোহিত হন। পুরুরব 
পর্ীশোকে 'একাম্ত কাতর হুইঘা বহুগ্থানে 

তীহার অনুসন্ধান করেন। পরিশেষে কুরু- 

ক্ষেত্রের প্রক্ষতীর্থে উভয়ের দেখা হস্স। 

উর্বশী, পুরুরণাকে প্রয়াগ তার্থে বাইয়া 

একটি যজ্ঞের অগ্রুষ্ঠান করিতে বছেন, এবং 

সম্বংসর পরে আর একদিন [মন হইবে, 

তাহাও বঙ্গেন। গরুরব! তাহার উপদেশ মতে 

বজ্ের আনান করেন এবং ফলম্বরপ 

গদ্ধর্কালোক গমনের অধিকার প্রাপ্ত হন। 

কথিত আছে, পুরুরবা প্রযাগ তীর্থে 

প্রতিষ্ঠানপুনীতে বঝাক্রযস্থাপন করিগাছিলেন 

এখং উব্বশীর গর্ভে তাহার ছয়টি পুর জন্মগ্রহণ 

করিয়াছিল। 
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ঘোষ! 

ইনি কক্ষীবাণের কন্তা।। খথেদের দশম 

যগুলের ৩৯ এবং ৪০ হুক্ত ইহাব দ্বারা সঙ্কলিত। 

এই স্ুুক্ে ব্রহ্ধবাদিনী ঘোবা অশ্বিনীকৃমার- 

ছয়কে সম্বোধন করিয়া! বছিতেছেন-_ 

“হে অশ্বিনীকুমারন্বয়,। আপনাদিগের যে [বশ্বসঞ্চারী 

রখ আছে আমরা প্রতিদিনই তাহার নাম গ্রহণ করিস 

পরম আনন্দ লাভ .করি। আপান আমাদিগকে 

,স্বমধূর বাক)বিস্তাসের প্রবৃত্তি দান করুন, তাহ। দ্বারাই 

আমর] আপনাকে বন্দন। করি। আপন!দের অন্থুগ্রছে 

আমাদের শুহকশ্ম স্বনিষ্পন্ন হউক-_মাপনাণ আমাদের 

হুবুদ্ধি দান করুন। যড্ডে মোমরস যেরূপ আনন্দ দান 

করে আমরা বেন লোকের সেইরূপ আনন্দদায়ী হই। 

একটি অবিবাছিত কন্ত! পিত্রালয়ে বার্দকা দশায় 

উপনীত হইতেছিল, আপনারাই অনুগ্রহ করিয়া তাহার 

বর আনিয়া! দিলেন । আপনারা জরাজীর্ণ, রুঘ, গঙ্গু, 

আন্ধ__ ইহাদের একমাত্র ন্মাশ্রয়ন্বরপ। আপনারাই 

আরাদীর্ঁ চ্ৰনবিকে যোবন দান করিয়াছেন; 

সুগ্রতনয়কে জলোপরি বহন করি! তীরে উত্তীপ হরিয়া 
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,পাছেন। জাপনাদের সংকার্যের ইয়ত্তা নাই। সেই 
ভান্য আমি আ।পনাদেরই আঁশ্রপ্ন ভিক্ষা করিতেছি । 

আমি আপনাকে বদন! করিঠেছি-্আহ্বান করিতেছি 

আমার আহ্বান কর্ণগোচর করুন। পিতা পুত্রকে 

ঘেরূপ শিক্ষাদান করে আপনার। আমাকে সেইকপ 

শিক্ষা! দান 'করুন। আমি জ্ঞানবৃদ্ধিহীন-_ আনান 

যেন ছুর্বুদ্ধি কধনে। ন। ঘটে । 

“শুদ্ধুবনচ্জী পুকমিব্ররাঞ্জনদ্দিনীকে রখোপরি 

আয়োহণ করাইয়। আপনার। বিনদের সহিতু তাহার 

বিবাহ দিয্লাছিলেন; বধধধীমতী প্রসববেদনায় কাতর হইলেও 
আপনারই তাহার যন্ত্রণ। দূর করি।ছিলেন, জরাঙগীর্দ 

কটলিকে আপনার! নব-যৌবন দান করিয়াছিলেন ; 

বিপা নামা ছিন্নপদ| নারাংক চলৎশক্তি দান করিয়া- 

ছিলেন ; শক্রযাণ যখন রেভককে মৃতপ্রায়, করিস্বা এক 

গুষ্থার মধো নিক্ষেপ করিয়ান্ধিল তখন আপনারাই 

ভাঙার প্রাণবান করিয়াছিলেন ; অত্রিমুনি যখন 

জগ্নিকৃণ্ডে নিক্ষিপ্ত হন তখন অন্ির তেজ আপনারাই 

হরণ করিছ(ছিলেন। হে দশ্বিনীকুম।রদ্বয়। আপনাদের 

নাম গ্রহণে মহা পুণা। আপনর! বে পথে গমন কনের 

নেই পথের চতুদ্ধিকে নকলের ক হইতে আপনাদের 
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বন্দনাগান উখিত হয়। খু নামক দেবগণ ছারা 

আপনাদের জন্য যে রথনিশ্মিত হইয়াছে, যে রথ 

আকাশমার্গে উখিত হইলে আকাশ-কন। উতাদেহীর 

আবির্ভাব হয় এবং হৃযাদেৰ হইতে দিন ও রনী 

উৎপন্ন হর, মন অপেক্ষাও অতি-বেগশালী সেই রথে 

আরোহণ কিয়! আপনর! আগমন কঞ্ন। প্র রখে 

আরোহণ করিয়! পর্ধাত(ভিধুখে গমন করুন, শঘু 

নামক ব্যতির বৃদ্ধ। ধেনুকে পুনরাহ ছুপ্ধবতী কিয়! 

দিশ। 

“ভৃষ্টিসস্তানগণ যেরূপ রথ নিশ্মীণ করে আমিও 

আপনাদের জন্য সেইরূপ এই মন্থ রচন| করিলাম | 

বিবাহ সময়ে পিত! যেমন কন্যা অলঙ্কারে ভূষিত 

করে আমিও দেইরূপ এই অন্ত্রগুলিকে আপনাদের 

প্রশংস।দ্বার। অলগ্কত করিলাম । হে অন্রধনশালিন 

অশ্ব, আপনারা আমর প্রতি কৃপাবষণ করুন ;-- 

আমার মনের অভিলাব পুর্ণ হউক। আপনার! 

আমাদের কলাণ বিধ।তা--অতএব আপনারা আমার 

রক্ষক হটন;--আমি যেন পতিগুহে গমন করির়। 

পঙির প্রিক্পাত্রী,হইতে পারি--এই আশীর্বাদ করুন। 
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র্যা র্ 

খগেদের দশম মগ্ডলে .৮৫ সুক্তটি সুধা 

কর্তৃক সংকলিত। এই সুক্তগুপি নবপারণীত 

বরবধুর প্রার্থন! ও মাশীর্ববাদে পুর্ণ । সেগুপির 
ভাবার্থ এই £-_ 

শন্থয্যার বিবাহ সময়ে রৈভী নামী খকগুলি সূর্য্যার 

সহচরী হইয়াছিল। নরাশংসী নায়ী খকগুলি তাহার 

দাসী হইয়াছিল, তাহার মনোহর বসশখানি সামগুন দ্বারা 
পবিত্র ও উদ্দ্বল হুইয়াছিল। তাহার ধর্পজীবনই 

ভাহার বিবাহের উপডৌকন ছিল। ন্ুপ্রশস্ত মনই 

ভাহার পতিগৃহগমনের যানস্বরপ হইয়াছল ;__অনন্ত 

আকাশ উদ্ধাচ্ছাদন স্বরূপ হইপ়াছিল। | 

“আমাদের মিত্রগণ খিবাহের পাত্রী অন্বেষণে থে 

পথে গমন করেন যে পথ নিরাপদ হটক। হে ইন্ত্রাি- 

দেবগপ! পতি ও পত্রীর মিলন যেন অক্ষয় হয়। 

£এই কন্তারূপ পবিত্র পুপ্পটিকে পিতৃকুলর/প বৃক্ষ 

হটতে ভুলিয়া পতির হস্তে গ্রথিত করিয়। দিলাম; 

হেইন্ত্র! এই কন্তা ঘেন পতিগৃহে দৌতাগ্যৰতী হয়। 

“হে কনা! ! পুধ! (দেবতা) তোমার হস্ত ধারণ. 
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করিয়। পিতৃগৃহ হইতে তোমাকে পাতিগৃহে নির্বিষ্ব 
লইয়! ধাউন, অখিনীকুমারদ্বয় তোমাকে তাহাদের রথে 
আরোহণ করাইয়। পিতৃগৃহ হইতে পতিগৃহে লইয়া! 
যাউন। তুমি পতিগৃহে প্রশংসনীয় গৃহকর্রী হও । 

“যাহার! শক্রতাচরণের জন্য এই দম্পতীর নিকট 
, আসিবে তাহার! বিনষ্ট হউক। এই দম্পতী পুণ্যের 
দ্বার! বিপদকে দুরীভূত করুক- উহাদের পিকট হইতে 

শত্রগণ পলায়ন করুক। | 
“এই নবপরিণাত। বধু অতি হলক্ষণা। তোমরা 

০ সকলে মিলি এস, এই বধূকে দেখ। এই বধূ 
দৌভাগ/বতী হউন, স্বানীর শ্রিয় হন _এই আশীর্বাদ 
করিয়। তোমরা! গৃহে প্রত্যাবর্তণ কর। 

“হে দম্পতি, তোমর! দুইজনে সদা একত্রে থাকিও; 
-তোমাদের মিলন যেন কখনো ভঙ্গ না হয়| 

“প্রজাপতির আশীর্ববাদে আমাদের পুত্রপৌত্রাঙ্ি 
উৎপন্ন হউক । অর্ধামা (দেবত1) আমাদিগকে 
বদ্ধীবস্থ। পর্যন্ত সম্মিলিত করিয়া রাখুন। হে বধু, তুমি 
কল্যাণভাগিনী হইয়া চিরকাল পতিগৃহে অবস্থিতি 
কর। দাস দাসী, পশু প্রভৃতির প্রতি নদয় ব্যবহার 
াখিও--তাহাদিগকে পুত্রনির্রিশেষে পালন করিও । 

২৯. 



ভাব্রসীয় বিদ্ী 

“হে বধু, তোনার নেত্রত্ব় যেন দোষশুন্য হয়। তুমি 

পতির কল্যাণদায়িনী হও। তোমার মণ যেন সদ। 

প্রফুল্প থাকে । তোমার দেহ যেন লাখণ্যমন্ন হয়। 

দেবতা প্রতি যেন ভোমার অচল! ভর্তি থাকে । 

“ইব্্রদিদেবগণ পতি. ও পত্বীর হাদয় এক 

করিয়। দিন; বারু, ধাত। এবং বাখেদী তাহার্দিগকে 

উত্তমরূপে সম্মিলিত করিয়। দিন-_এই প্রার্থন। |” 

নবপরিণীত বরবধুর এই আশীর্ববাদভিক্ষ! 

ও তীহাদের প্রাণের প্রার্থনা! সেই ,কোণ্ 

সুদূর অতাত যুগ প্রথম ধ্বনিত হইয়াছিল, 
এখনও দিকে দিকে দিনে দিনে তাহারই 

প্রতিধনি উঠিতেছে। 
* পূর্ববোন্লিখিত রমণীগণ ব্যতীত খখেদে 

আরে! অনেক বিছ্যীর উল্লেখ পাওয়া বায়। 

খথেদের দশম মওলের ১৯০৯ স্ুক্তটি 

বৃহস্পতির ভাব্য। জুনু নায়ী আধ্যমহিল! কর্তৃক 

সন্কলিত। এই সুক্তে সাতটি মন্ত্র আছে। 

দশম মণ্ডলের ১৪৫ সৃক্তটি ইন্দ্রাণী কর্তৃক 
বিরচিত, এই হুক্তে ছয়টি মন্ত্র আছে। 

, সি, | 



ভারতীয় বিছুবী 

দশম মণ্ডলের ১৫৯ »সুক্তটি শ্চী কর্তৃক 

প্রণীত । ইহাতেও ছয়টি মন্ত্র আছে। 

গোধ। নায়ট আধ্যমহিল! দশম মগণ্ডলেব্র ১৩৪ 

সুক্তের সপ্তম মন্ত্রট প্রণয়ন করিয়াছিলেন । 

শরন্ধ! নামী ব্রহ্মবাদিনী কর্তৃক খথেদের 

পাঁচটি মন্ত্র সঙ্কলিত হয়। এই মন্ত্রে যজ্ঞ ও 

ঘানাদি কাধোর মহিমা! ঘোষিত হইয়াছে । 

রোমশ! ভাবরব্য রাজার মহিধী ছিলেন। 

খেথেদ সংভিতার প্রথম :মগুলের ১২৬ সুক্কের 

সপ্তম খকৃটি ইনি প্রণয়ন করেন। হইছার 

পুত্রের নাম স্বনয়। শ্বনয় একজন বিখ্যাত 

দাতা ছিলেন। 

প্রবহমান কাঁলশ্োতের সহিত ভারতে 

হিন্টুলভ্যতার উন্নতির গতি বেগবতী হইয়া! 
উঠিয়াছিল। যে আোতের প্রারস্তে আমর! 

রমণীকে বিছ্বী দেখিয়াছি, নেই স্রোত ষঞ্চন 

উচ্ছাসময়ী, 'তবঙ্গময়ী তখনও সেই রমনী জ্ঞানে 
বুদ্ধিতে গরীরসী হইয়া আমাদের সম্মুখীন 



ভারী বিদ্যা 

হইতেছেন। ভারতবর্ষে হিন্দুর! যখন দার্শানক 

পণ্ডিত হুইয়। উঠিতেছিণেন, সেই পধ্য।রে 

আমর] জপকয়েক রমণীরও সুদ্ধান পাই। 

শক্তিমান পুরুষ, অবণ। আত্রাজা(তিকে শিক্ষাসম্বন্ধে 

এখানেও পরাঙ্গিত করিকা উদ্ধানন গ্রহণ 

করিতে পারেন নাই--রমণীও সমান আগ্রহে 

সমান উতদ।হে, সমভাবে পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে 

অগ্রসর হইতেছিলেন। এই যুগে আমর! 

মৈত্রেয়ী, গাগা এভৃতি কয়েকটি বিশ্ববিখ্যাত 

রমণীর পরিচয় পাই । 

মেত্রেয়ী 

প্রথমে মৈত্রেয়ীর কথা বলি। মৈত্রেষী 

একজন বিখ্যাত বিছা ছিলেন। বুহদারণ্যক 

উপনিষদে ইছার বিষ্ভাবত্তার কথা জানিতে 

পারা যায়। ইনি মিত্রের কনা । মিত্রও একছন 

বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি আপনার 

কন্তার্টকে অতি শৈশব হইতেই শিক্ষিত। করিয়া 

৩২. 



ভারতীক বিছ্বী 

তুলিয়াছিলেন ; এবং মুনিশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবন্ধযের 
সহিত তাহার বিবাহ দেন । 

বৃহঘারণ্যকের অনেক পৃষ্ঠা মৈত্রেয়ীর 
জ্ঞানজ্যোতিতে উজ্জ্বল হইরা আছে। মহর্ষি 
যাঁজ্ঞবন্কোর সহিত এক একটা জটিল তত্ব লই! 

তিনি যেরূপ পারদর্শিতার সহিত তর্ক 

করিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে বিন্রয়ান্থিত 

হইতে হয়। ৰ 

মহর্ষি যাজ্ঞবন্ধ্য সংসারাশ্রম ভ্যাগ করিয়। 

বানপ্রস্থ অবলম্বনের জন্ত যখন উদ্যোগ করিতে- 

ছিলেন, সেই সময় মৈত্রেযীর সহিত তাহার 

একট! তর্ক হয়। যাজ্ঞবন্ধ্যের ছুই স্ত্রী ছিলেন, 

ঙাহার যাহ! কিছু সম্পত্তি ছিল তাহা সেই 

সময়ে তিনি তাহার ছুই পত্রীকে বিভাগ 

করিয়া! লইতে বলেন। এরই কথা হইতেই 

তর্কের উৎপত্তি। তর্কে বিষয়সম্পত্তির 
জনারতার কথা নৈত্রেন্ী এমন লুন্দরভাবে 

ও নুযুক্তিপন দ্বারা গ্রকটিত করেন যে, তাহা 
৩৩ 

গ 



ভারতীয্জ বি্ধী 

পাঠ কাঁরলে আজকালকার স্ভ্যজগতের শ্রেষ্ঠ 

দার্শনিক পশতকেও সন্ত্রমে মস্তক অবনত 

করিতে হয়। «এই ধর্মী যদি ধনদ্বার! পাঁরপূর্ণ 

হইয়। আমা আয়ত্ত হয় তাহাতেই কি আমি 

নির্বাণপদ্দ লাভ করিব?” মৈত্রেক্নীর এই 

অমুল্য বাক্য শান্ত্রে অমর হইঞ্জ। আছে। 

মৈত্রেয়ার এই প্রশ্নের উত্তরে বাজ্ঞবন্থ্য যখন 

বঝাললেন__“ন! তাহা হইবে না”--৬থন 

মৈত্রেয়ী বলিয়া উঠিলেন “যেনাহং গামৃতান্তাম্ 
কিমহং তেন কুধ্যাম্।” যাহা লইয়। আঁম 

অমৃতা না হইব, তাহা লইয়! আম কি কাঁরব? 

ইহা [ক গম্ভীর অমৃতময্নী বাণী নারীকে 

উদেঘাধষিত হইক্সাছিল! তাহার পর সেই ত্র্ধ- 

বানী করযোড়ে উর্ধমুখে এই শ্রেষ্ট প্রার্থনা 

উচ্চারণ করিয়াছিলপেন-__”অসতোমা৷ সদ্গময়, 

তমসোম। জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মাহমূতং গময়। 

আঁবিরাবীর্মএধি, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন 

মাং পাহি [নত্যম্।” হে নত্যবূপ, তুমি আমাকে 
খত 



ভারতীয় বিছ্ষী 

সকল অপত্য হইতে মুক্তি দিয়া তোমার 
সতান্বরূপে লইয়। যাঁও, হে জ্ঞানময় মোহ্- 
অন্ধকার হইতে আমাকে জ্ঞানের আলোকে 

লইয়! যাও, হে আনন্দ নূপ মুহ্যু হইতে আমাকে 
অমৃতে লইয়! যাও, হে স্বপ্রকাশ তুমি আমার 
নিকট প্রকাশিত হও, হে ছুঃখরূপ তোমার 
ধে প্রধন্ন কল্যাণ তাহাদ্বার৷ সর্বস্থানে সর্ব- 
কালে আমাকে রক্ষা কর!-__-এই চিরন্তন 
নরচিততের ব্যাকুল প্রার্থনা রমণীন্ন কেই 
রমনীয় বাণী লাভ করিয়/ছিল, তাহ! যুগে যুগে 

ধ্বনিত হুয়া আনও আমাদিগের অন্ত শান্তি 
বহন করিতেছে । 

গাগা 
মৈত্রেয়ী অপেক্ষাও বিছুধী আর একজন 

ছিলেন তিনি মৈত্রেয়ীরই আস্মীকা__তীহার 
দাম গাগাঁ, তিনি বচরু, মুনির কন্চ। 

কোন একটা জটিল প্রশ্নের মীমাংসা 
.. 



ভারতীয় 'হ্ষী 

করিবার আবশ্যক হুইলে রাজর্ধি জনক বিখ্যাত 

পর্ডিতদিগকে আহ্বান করিনা মধ্যে মধ্যে 

সভার অধিবেশন করিতেন । এ সভাতে সেই 

প্রশ্নের আলোচন| হইত। এ আলোচনার 

মধ্যে শুধু পুরুষরাই যে স্থান পাইতেন তাহা 
নহে, অনেক স্ত্রীরত্বও রাজর্ষির সভা উজ্জ্বল 

কারয়। বসিতেন। পুরুষের সহিত সমকক্ষ 

হইয়! রমণীগণও তর্ক করিতেন। 
এক সময়ে রাজি এক যক্ত করেন, সেই 

ষঞ্জে দানের অন্ত তিনি একপহআ গাভী 

রাখিয়াছিলেন? প্রত্যেক গাভীর শুঙ্কে দশটি 

' করিয়! স্ব্মুদ্র! বাধিয়া দিয়াছিলেন। খই 

বুহৎ ষজ্ঞে নানাদেশ হইতে আমন্ত্রিত হইয়া! বড় 
বড় পণ্ডিতের! আসিন্নাছিলেন। 

য্ঞান্তে রাজর্ষি জনক সমবেত পৃঙ্িতি- 

মণ্লীকে আহ্বান করিয়। বলিলেন, 

 পআপনাদের মধ্যে ধিনি সর্বাপেক্ষ! ক্ষ এ 
সবপৃমুদ্রারহ সহত্র গাভী তাঁহারই প্রাপ্য ।” 

রা কী 



ভারতীয় বিহষী 

সভাস্থ কেহই গাভী গ্রহণ করিবার জন্ত 

উঠিতে সাহন করিতেছিলেন না । কারণ 
রাজর্ধি বড়ই শক্ত কথা বলিয়াছেন। 

সেই জনারণ্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞ 

বলি! কে আপনাকে পরিচয় দিতে সাহস 

করিবেন? 

যখন কেহই উঠিলেন না, তখন মহর্ষি 

যাজ্ঞবন্থা রী সহত্র গাভী গ্রহণ করিতে উদ্যত 

চুইলেন। জ্ঞানে বিস্তায় তিনি যে সকলের 

চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহ! সকলেই স্বীকার 

করিতেন ১ যাজ্ঞবন্ধ্য নিপেও সেজন্ত বড়ই 
অভিমানী ছিলেন। যাজ্ঞবন্ক্যের ম্পর্দঘ! দেখিয়া 

জনমগুলী চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, কিন্তু সাহস 

করিয়া কেছ কোন আপত্তি উত্থাপন করিতে 

ারিলেন না। 
সেই সভার এক কোণে এক রমণী বশিক্না- 

ছিলেন, বাজবন্যের ধৃষ্টতা তাহার পক্ষে অনন্থ 
বোধ ছইল। আবন পরিত্যাগ করিক্না তিনি 

4. চর রহ 



ভান্ষতীয় বিছববী' 

উঠিয়া! দাড়াইলেন, সকলের দৃষ্টি তাহার উপর 
পড়িল। তিনি গার্গী। 

যাজ্ঞবন্ধ্ের দিকে চাহিয়। সেই রমণী 

তেজোগর্বভাষায় জিজ্ঞাস! করিলেন-__এত্রাক্ষণ 

তুমিই কি এই জনারণ্যের মধো সর্বাপেক্ষা 
ত্রচ্ধাতত ?7 

যাজ্ঞবন্থ্য দৃরম্বরে উত্তর করিলেন-_পই1।” 
গার্গী বলিলেন,__"আচ্ছা, শুধু কথায় 

হইবে না, তাহার পরিচয় চাই ।” 

তখন এক মহাতর্কের হথচনা হইল। গার্গী? 
বাজ্ঞবন্ধ্যকে নাঁনারূপ শাস্ত্রীয় প্রশ্ন ভ্বার! পরীক্ষ। 

কগিতে লাগিলেন, ব্রহ্ষসন্বদ্ধে কত কুট তর্ক 
উত্থাপিত হইল। ত্রাক্ষণকুমারী গার্গীর 
প্রশ্নবাণে যাজ্তবন্্যমুনি বিদ্ধ হইতে লাগিলেন! 

সভাস্ব পঞ্ডিতমণ্ডলী সে তর্ক বিশ্বয়ের সহিত 
'স্তনিতে লাগিলেন ; এবং মনে মনে গার্গীর 
পাতিত্যের ভূয়নী প্রশংসা করিম ধন্ত, ধন্ত: 
'ঝষে তাহার গৌরব ঘোষণা করিতে লাগিলেন । 



ভারতীয় বিদুষী 

দেবহুতি 

আঁর একজন রমণীর নাম দেবহুতি। 

ইনি রাজ! স্থায়ভুব মন্থর কন্তা। ইহার 
মাতার নাম শতরূপ|। প্রিযব্রত ও উত্তানপাদ 

নামে ছুই প্রসিদ্ধ রাজা দেব্হুতির ভ্রাতা 

ছিলেন। তৎকালে কর্দম নামে এক খি 

জ্ঞানে বিদায় বুদ্ধিতে বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন । 

দেবহুতি তাহাকেই শ্বামিত্বে বরণ করিতে 
অভিলাধিনী হন। জ্ঞান ও বিছ্যালাভ করিবার 

আকাঙ্ষায দেবহুতি রাজকন্যা হইয়াও এই 
দ্বরিদ্র খবিকে বরণ করিতে চাহিয্াছিলেন $-_ 

শিক্ষা প্রতি তাহার অনুরাগ এতই প্রনূল 

ছিল। 

রাজ! স্থা়ভূব বিবাহ প্রস্তাব লইয়! কর্দমের 

নিক্ষট উপস্থিত হইলেন, কর্দম তখন ব্রহ্মচর্য 

সমাপন করিয়! গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের উদ্ভোগ 



করিতেছিলেন, দেবছুতির মত রমনীকে পাইয়া 

তিনি কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। 

দেব্ছুতি পিতৃগৃছের খ্রখব্যা তাগ করিয়া 

স্বাহ়ীর সহিত বনবাসিনী হইলেন। দিন দিন 
তাহার বি্ভালাভের স্পৃহা প্রবল হুইয়! উঠিতে 

লাগিল। তাহার স্বামী সে স্পৃহা! চরিতার্থ 
করিতে কুষ্টিত হইলেন না,তাহার জ্ঞানভাগারে 

যাহা কিছু ছিল নিংশেষ করিয়া পত্ধীকে দান 

করিতে লাগিলেন। নিজ্জন অরণ্যে স্বামীর 

পার্দমুলে বসিয়। দেবছুতি ব্রন্মচারিণীর মনত 

একাগ্রমনে শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন। 

শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মানসনয়নাগ্রে 
জগতের কত সমস্ত! চিত্রিত হইয়া উঠ্রিতে 

লাগিল চিন্তাশীল! রমণী তাহ! পুরণের 

জগত প্রাণপণ চেষ্ট! করিতে লাগিলেন। 

দেবনুৃতির গর্ভে নয়টি বন্তা জন্ম লাভ 

করেন; তন্মধ্যে অবুন্ধতী ও অনসুয্া! বিশেষ 
বিখ্যাত। অরুদ্ধতী বশিষ্ঠ খধির পত্বী ছিলেন? 

৪. 



ভারতীয় বিহুমী 

তাভ1র পাতিব্রত্য জগতে আদর্শন্বরূপ ! বিবাহ্- 

মন্ত্রে উক্ত আছে যে বিবাহকালে কন্ত! 
বলিবেন-_"অরুদ্ধতী! আমি তোমার তায় 

স্বীয় শ্বামীতে অনুরস্ত! থাকি, এই আমার 

প্রার্থনা |” অননুয়! অত্রি খধষিকে বরণ করেন, 

তিনিও ভ্নী অকুন্ধতীর নায় গুণবতী ছিলেন। 

সাঙ্যদর্শনপ্রণেতা কপিলমুনিকেও এই 
দেখহুতি গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন । কপিলই 

দর্শনশান্ত্ের জন্মদাতা। তিনিই প্রথষে 

জ্ঞানের প্রদীপ্ত শিখ! লইয়! মানবের অন্ধকার- 

আচ্ছন্ন মনের নিগৃঢ়ুতথ্য অন্বেষণ করেন, শুক্া- 

দৃষ্টিতে মানবের অন্তর বিশ্লিষ্ট কিয়! দেখেন ? 

তিনিই প্রথম আলোচনা করেন কোথায় হুঃখ 
ও শাস্তির বীজ রহযজাছে। তিনিই প্রথমে 

আবিষ্কার করেন কি করিয়া সেই ছুঃখের 
বীজ ধ্বংদ করিতে পার! ঘায়--কি উপায়ে 

মানবের মুক্তি আসে । 

কিন্ত এই কপিলের শিক্ষালাভের যুলে 
হ 



বর্তমান কে? কে তীহার ক্ষুত্রতৃত্টি জগতের 

ব্যাপকতায্ন প্রসারিত করিয়! দেন-_ মানুষের 

 আস্তর-অন্বেষণের বৃত্তি কে তাহার মধ্যে 

জাগাইয়। দেন ? তিনি তাহার জননী দেবহুতি। 

এমন জননী না পাইলে কপিলকে আমর! 

এভাবে দেখিতে পাইতাম কি না সন্েহ। 

দেবন্ৃতি আপনার পুত্রটিকে ।আপনি 

শিক্ষাদান করিয়াছিলেন, কোন্ পথে কপিলের 

চিন্তাত্রোত প্রধাবিত হইবে তাহাও তিনি 

নির্দেশ করিয়া দেন। যে দর্শনশান্ত্রের অমূলা 

বীজ দেবছতি আরাধনায় লাভ করিয়াছিলেন, 

তাহ! তিনি পুত্রের সাঁহাযো ফলফুলশোভিত 

বৃক্ষরূপে পরিণত করিয়! তুলেন । 

মদালস। 

দেখতির মত আর একটি রমনীকে আমরা 

দেখিতে পাই যিনি শিক্ষার্দানে নিজের পুত্রকে 

স্হ₹ৎ করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাহার নাষ 

ক 
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মদালসা। তিনি গগ্ধর্ধকন্তা ছিলেন, খতধরজ 

বাজার সভিত তীহার বিবাহ হয়। মদালস। 

বিদুধী, ভক্তিমতী ও জ্ঞানন্তী রমণী ছিলেন। 

বিক্রাস্ত, সুবাহু, শত্রমর্দন ও" অলর্ক নামে 

তাহার চার পুত্র ছিল। পুত্রগণকে তিনি 
স্বয়ং শিক্ষা দান করিতেন। তীছার নিকট 

হইতে উপদেশ লাভ করিয়া বিক্রাস্ত, সুবাচ ও 

শত্রমর্দীন সংসারবিরাগী হইয়া সন্যাসব্রত 

অবলম্বন করেন। কেমন করিয়া তিনি 

পুত্রেগণের চরিত্র উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন 
নিয়লিখিত ঘটন1 হইতে তাহার কিছু আভা 
পাওয়া যাইবে। 

মদালসার জোঠ্পুত্র বিক্রাস্ত একদ্রিন 
কয়েকজন বালকের দার! গ্রহত হইয়! কীদিতে 

কাদিতে আপিয়! মাতাকে বলিলেন, _্না, 

জনকয়েক বালক আমাকে প্রভার করিয়াছে। 

আমি রাজপুত্র, উহ্ারা প্রজার সন্তান ঃ 

আমি এত সম্মানের পাত্র তথাপি উহার! সায়া 



দত ॥ এ 

॥ 

লোক হইয়া আমাকে প্রহার করে-_-এত বড় 

স্পর্ধা | তুমি ইহার প্রতিবিধান কর ।” 
মদালস। এই কথ| শুনিয়া পুত্রকে 

বুঝাইলেন--“বংস ! তৃমি শুদ্ধাঝা। আত্মার 

প্রকৃতি নামদ্বারা কখনে! কলুষিত হয় ন|। 
তোমার “বিক্রান্ত” নাম বা “রাজপুত্র” উপাধি 
প্রকৃত পদ্দার্থ নহে,_-কল্পিত মাত্র; অতএব 

রাজপুত্র বলিয়া অভিমান কর] তোমার পক্ষে 

শোভা! পায় না। তোমার এই দৃশ্ঠমান শরীর 
পাঞ্চভৌতিক, তুমি এই দেহ নহ, তবে 
'দেছেয় বিকারে ক্রন্দন করিতেছ কেন ?* 

মহিষীর শিক্ষার প্রভাবে তিনটি পুত্র খন 
সংসারত্যাগী হইল, তখন রাজা খতধবজ চিন্তিত 
হইয়া মদাললাকে বলিলেন, “মদালস! ! তিনটি 

পুস্তকে তুমি ত বনবাসী করিয়াছ, এখন নি 
পু বাহাঁতে তাহার ভ্্রাতৃত্রয়ের পথান্ুদরণ না 

করে তাছার বিধান কর। সেধদি সন্ন্যাসী 

হু তবে রাজ্যশাসন করিবে কে?” , 

কর | 



ভারতী বদ 
মদালস৷ স্বামীর আজ্ঞ।য় তখন কনিষ্ঠ পুর 

অলর্ককে র্লা্নীতি'্ববয়ক শিক্ষা দিতে 

লাগিলেন। তীছার সেই উপদেশগুণি পাঠ 
করিলে তিনি যে বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন 

তাহা বেশ বুঝিতে পার! যায়। 

মার্কগেয় পুরাণে খতধ্বজ ও মদালস! 

সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান পাওয়া যায়। 

দৈতাদানবের উৎপাতে খধষি গাণবের 

তপোবিস্র জন্মিতেছে, এই কথ! শুনিয়া শত্রঞঙ্িৎ 

রাজার পুত্র খত্ধবঙ্গ, খবর তপোরক্ষার জন্য 

তদ্দীয় আশ্রমে গমন কিলেন। একদিন গালব 

ঈশ্বর-আরাধনায় নিবুক্ত আছেন এনন সময় 
এক দানব বিভ্র ঘটাইবার জগ্ত শৃকর-মুস্তি ধান 
করিয়া, দেই আশ্রমে আলির! উপস্থিত হইল। 

রাজকুমার খতধবল তাহাকে দেখিয়া! শনসন্ধান 

করিলেন এবং নারচের আঘাতে ভাহাকে' 

বিদ্তু করিলেন। শৃকর প্রাণভয়ে পলায়ন 
করিতে লাগিল) খতধবজ কুবলয় নামক' 

৪ 



চল 

কষে আরোহণ করিয়। তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন 

করিলেন। শৃকর ছুটি ছুটিঝ! সহস্র ঘোজন 
অতিক্রম করিয়া গেল, রাজপুত্র অশ্বপৃষ্ঠে 

তখনও তাহার অন্তুগমন করিতে লাগিলেন। 

অবশেষে সেই শৃকররূপী দানব এক গর্ত মধ্যে 

প্রবেশ করিয়। অন্তদ্ধীন করিগ; খতধবজ 

দেখানেও তাহার অনুনরণ করিলেন । 

গর্ভ অন্ধকারাচ্ছন্ন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত 

সেই অন্ধকারের মধ্যে গমন করিয়া! খউধবন্ধ 

অবশেষে আঞোকে আসিগ়া পড়িলেন।; 

দেখিলেন ইন্দ্রপুরীর স্থান্ন শত শত প্রীসাদ- 
শোভিত ও প্রাকার-পরিবেষ্টিত এক অপূর্ব 

পুরী! তিনি শুকরের অনুসন্ধান কন্গিতে 

করিতে এক প্রানাদের মধ্যে আপিয়! উপস্থিত 

হইলেন, এবং পেখানে সবীগণপরিবেষ্টিতা 
ক্িণাঙ্গী এক ললনাকে দেখিতে পাইলেন ) 

সেই রমণী খতধবজকে দেখিবামাত্র মুঙ্ছিত| 
হই! পড়িলেন। 

' কটি 



ভাঁতীর বিছুমী 

_সখীগণের সেবার সেই রমণীর মুঙ্ছা 

ভঙ্গ হইলে, রাজপুত্র তাহার পরিচয় 

জিজ্ঞাসা করিলেন। একজন সী বলিল-_ 

পইনি গন্ধর্ধরাজ বিশ্বাবন্থুর কন্তা। মদালস1। 

ইনি একদিন উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, 

এমন সময় বজুকেতুদানবের পুত্র পাতালকেতু 

তমোমরী মায়া বিস্তার করিয়া ইহাকে হরণ 

কয়ে এবং ইহাকে বিবাহ করিবার আশার 
এই প্ুবীতে বন্দিনী করিয়! রাখিয়াছে।” 

সখী গদ্ধর্যকুমারীর পরিচয় প্রদান শেষ 
করিয়া রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা করিল, 

_*আপনি কে এবং কেমন করিয়াই বা! এই 

পাতালপুরীতে প্রবেশ করিলেন ?” খতধবজ 

আন্ুপুর্ব্িক সমস্ত বলিলে, সখী পুনরায় বলিল 

--তবে আপনি আমার সখী মদালসাকে এই 
পাতাপপুদী ও দানব পাতালকেতুর কবণ হইতে 

রক্ষ। করুন; উনি আপনার প্রতি অনুরাগী 

হুইয়াছেন,_দেবকন্ারূপ! মধালসাকে পত্রীক্ধগে 
| চে 



ভারতীর বিছুযী 

পাইলে কে না নিজেকে সৌভাগাবান 
জ্ঞান করিবেন? আর আপনার মত স্বামী 

আমার দখীরই উপযুক্ত । 

খতধ্বজ মদালসার পাণিগ্রহণ করিয়! 

পাতালপুরী হইতে বাহির হইয়া আমিতেছেন, 

পথে দৈত্যের! তাহাকে আক্রমণ করিল। 

ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। খতধবজ এক 

সমস্ত দৈত্যের প্রাণ সংহার করিলেন এবং 

জয়লাভ করিয়া পত্রীনমভিব্যাহারে নির্বি্ে 
পিতৃরাজ্যে ফিরিয়া. আলিলেন। খতধবজের 
পিত। শক্রজিৎ এবং পুরবাঁদিগণ মদাপসাঁকে 
মহা আনন্দে বরণ করিয়! লইলেন। 

কিছুকাল পরে খতধ্বজ পিতার আদেশে 
খবিগণের তপোরক্ষার জন্য পুনরায় গৃহ হইতে 
বাহির হইয়। ভ্রমণ করিতে করিতে যমুনা তট 

উপস্থিত হইলেন। তথায় পাতালকেতুর কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা তালকেতু মায়াবলে মুনিরূপ ধারণ 

করিয়। এক আশ্রমে অবস্থান করিতেছিল। 

৪৮ 



ভারতীয় বি 

ভালকেতু খতধবঞজকে দেখিয়া তীহাকে 

ত্রাতৃবৈ্নী বলিয়া চিনিতে পারিল, এবং 
প্রতিশোধ লইবার মানমে এক কৌশল অবলম্বন 
করিল। সেখতধবজের নিকটে আসিয়! বলিল 

রাজকুমার! আপনি খধিকুলের 
ভপোরক্ষার নিবুক্ত আছেন) আমি এক বজ্ঞ 

অনুষ্ঠানের সন্বল্ল করিয়াছি, কিন্ত দক্ষিণ! 
দিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া! তাহ! কার্যে পরিণত 

করিতে গারিতেছি না। আপনার কের এ 

মপিময় হার যদি আমাকে দাত্র করেন তাছ! 
হইলে আমার বাননা পুর্ণ হয়।” এই কথ! 

গুনিয়! খভধবজ তৎক্ষণাৎ নিজ কঠ হইতে 

হার উন্মোচন করিয়। সেই ছন্মবেণি দানবকে 

প্রদ্দান করিলেন। হার পাইর়! তালকেতু 

ঝলিল--প্আমি এখন জলমধ্যে প্রবেশ করিয়া 

বরুখদেবের আরাধনা কণিব, যে পর্য্যস্ত না 

ফিরিয়া আসি আপনি আমার আশ্রম রক্ষা 
করুন।” 
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ভারতীয় ব্হ্ষী 

খন্তধবজ তালকেতুর কথান্ কোন সঙ্গেছ 

না করিয়৷ সেই আশ্রমে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। এদিকে তালকেতু সেই হার 
লইয়া শত্রজিৎ রাজার রাজ্যে উপস্থিত হুইল 
এবং এঁ হার দেখাইয় প্রচার করিয়! দিল বে, 

দানবদিগের সহিত যুদ্ধে খতধবজ নিহত হুইন়্া- 
ছেন। এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিয়| 

মদালস৷ আর প্রাণধারণ করিতে পারিলেন ন!। 

সেই যে মুঙ্ছিত হইয়া পড়িলেন, আর 

উঠিলেন ন1। 

তালকেতু তখন যমুনাতটে ফিরিয়া! আসিক্স 

কহিল-_“ধুবরাজ | আমার বজ্ঞ শেষ হইয়াছে, 
এখন আপনি যথাস্থানে গমন করিতে পারেন। 

আমার বহুদিনের মনোরথ আপনি পূর্ণ 

করিলেন, আপনার মঞঙ্জল হউক ।” 

খভধবজ রাজধানীতে ফিরিয়া আলিয়া 

লকল কথা শুনিলেন। নদালসা ইহসংলায়ে 

আগ্ন নাই-- ন্বামীর মুত্য-সংবাষ গুনিবামান্ই 
৪ 



ভিসি, মেহত্যাগ করিম্াছেন-এহ শোকে 
খাতধ্বজ মুহামান হুইয়। পড়িলেন এবং “মদালসা 

আমার মৃত্া-সংবাদ শুনিয়াই প্রাণভ্যাগ 

করিলেন, আর আমি তাহার বিরহে এখনও 

জীবিত রহিয়াছি* এই্নপ কাতরধ্বনি করিতে 
লাগিলেন। 

খতধ্বঙ্জের এই অবস্থা দেখিক়। তাহার 

বন্ধ নাগরাঞজতনয়গণ ইহার প্রতিকার মানসে 

বন্ধপরিকর্র হইলেন। মদাণসার লহিত যাহাতে 
খতধবঞ্জের পুনর্মিলন হয় তজ্জন্ত তাহার! স্বীয় 

পিত| নাগরাজকে বিশেষ করিয়া অগ্ুরোধ 

রুরিতে লাঁগিলেন। নাগরাজজ হিমালয়ে গিয়া 

্থহুশ্চর তপস্তায় বসিলেশ এবং তগপন্। দারা 

সরস্বতী ও মহাদেবকে তুষ্ট করিয়! এই বরলাভ 

কন্নিলেন যে, মদালম! যে বয়সে মরিয়াছেন 

ঠিক সেই বয়স লইয়! তাহার কন্তারূপে তিনি 

গুনয়ার জন্ম গ্রহণ করিবেন । 
ও অহাদেব ও সরন্বতীর বরে মধালন! যেমনটি 
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ছিলেন ঠিক তেমনি হইয়া! নাগরাজগৃছে ভূমির্ঠ 
হইলেন। তাহার পর একদিন নাগরাজ 

খাতধবজকে নাগপুরীতে নিমন্ত্রণ করিয়া 

মদালসার মহিত তাহার মিলন ঘটাইয়! দিলেন । 

আত্রেয়ী 

আত্রেরী প্রাচীন ভারতের অন্ততম! বিছুধী 
রমণী। ইনি কোন গ্রস্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন 

কিন! জান! বায় নাই, কিন্তু জ্ঞানার্জন বিহধে 

ইঙ্ার ঘেরূপ গভীর অনুরাগ ও অদ্মা অধা- 

বসারের পরিচয় পাওয়! যায়, সেরূপ দৃষ্টান্ত 
জগতে বিরল । 

প্রাচীন বেদাধ্যাপক মহাকবি বাল্সীকিফে 

উপযুক্ত গুরু মনে করিয়া এই রমণী প্রথমে 

তাহার নিকট বেদবেদাঙ্ছ ও উপনিষদার্ি 
শিক্ষা করিতে গমন করেন, এবং কিছুকাল 

অক্লান্ত পরিশ্রমে তথায় শাস্ত্াভ্যানও করেন ? 
৫২ 



ভারতীক্ক বিদ্বধী 

কিন্খা যখন সীতাদ্েবীর বমজ হনয় 

লবকুণ উক্ত মহধির নিকট পাঠ আরন্ত 
করিলেন, তখন আত্রেয়ী দ্বেবীকে বিশেষ 

অনুবিধায় পড়িতে হইল । লবকুশের প্রতিভা 

এমন অদ্ভুত ছিল যেহ্াদশ বৎসর বয়ংক্রম 
পূর্ণ ছইবার পূর্বেই তাহার! বহুশান্ত্র অধ্যয়ন 

করিয়া খক, যু ও সামবেদে বিশেষ 
বাখপত্তি লাভ করিয়াছিলেন ; এবং সেই 

সুকুমার “ বাশ্য বয়সেই তীহারা মহ্ধি 

প্রণীত রামায়ণ নামক সুবৃহতৎ মহাকাব্যথানি 
আছেপান্ত কগন্ব করিয়াছিপেন। এই 
তীক্ষধী বালক ছুইটিকে শিষ্যরূপে পাইয় 

সম্ভবত মহযিও তাহার অন্যান্ত শিষা ও 

'শিষাপদিগের শিক্ষাদান বিধয়ে কিয়ৎ পরিমাণে 

'শিথিলপ্রধত্ব হইয়া থাকিবেন ) লুতরাং 

আত্রেরী, তখন বাল্মীকির আশ্রমে তাহার 

জ্ঞানম্পৃহ! চরিতার্থ করিবার তেমন সুযোগ 
দেখিতে পাইলেন না। লবকুশের দীপ্ত প্রতিভার 
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গারভীয় বিছ্ষী 

নিকট তীহ্থার নিজের মানসিক শক্তি নিদ্কান্ত 

হীন বলিয়! বিবেচিত হইল )- তাহাদের সঙ্গে 
একযোগে .পাঠাভ্যাল করিতে গিয়া তিনি 

সমভাবে তাহাদের সহিত অগ্রসর হইতে 

পারিলেন ন! ; স্থৃতরাং ভগ্রহদয়ে তিনি মহবির' 

আশ্রম পরিতাগ করিলেন। তীহার 

জ্ঞানপিপাস! এমনি প্রবল ছিল যে, তিনি আর 

কাল-বিলম্ব না করিয়। উপযুক্ত গুরুর অগুসন্ধানে 

বাহির হইলেন। তৎকালে অনেক বেভ্ত 

পণ্ডিত দ্বক্ষিণ ভারতবর্ষকে অলম্কৃত করিয়া, 

ছিলেন, তন্মধ্যে মহামুনি অগন্তাই সর্ধপ্রধান । 

আত্রেয়ী উপনিষদাদি শিক্ষ/ করিবার জদ্তা 

তাহার নিকট গমন করিতে কৃতসন্বল্প হইলেন । 
রমণীর পক্ষে তৎকালে সেই বহুযোজন 

দূরবর্তী অগন্জযাশ্রমে যাওয়া বড় সহজ ব্যাপার 
ছিল ন!। কিন্তু সেই ব্রহ্মচারিপীর় শ্ঁকান্তিক 

জানস্পৃহ! কোনো বাধা বিদ্র বা ক্লেশকেই 
গ্রান্থ করিল না। নিঃসহায়! রমণী একাকিনী 
১৩] 



ভারতীয় বিহষ্বী 

পদে প্রবাপঘাত/ করিলেন এবং কত 

জনপদ, কত নদনদী অতিক্রম করিয়া বিশাল 

দওকারণা অতিবাহনপুর্বক বহুদিন পরে 

অগন্ত্যাশ্রমে উপস্থিত হইলেন । 

কথিত আছে, মহ্র্ধি অগন্তা রমণীর এইরূপ 

অস্তুত জ্ঞানাকাজ্ষ! ও অদমা অধ্যবসায় দেখিয়া 

একেবার মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং কন্তার গ্তার 

নহে নিজ আশ্রমে রাখিয়৷ বন্যত্রে তাহাকে 

শিক্ষার্থান করিয়াছিলেন। তাহার এই সাগ্রহ 

অধ্যাপনা আত্রেয়ীও নিজের অভীষ্টলাভে 

সমর্থ হইর়াছিলেন। 

ভারতী 

শঙ্করাঁচার্য্য যখন বিশ্বগ্রাসী বৌদ্ধধর্মের 

কবল হইতে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করিবার চেষ্টা 

করিতেছিলেন, যখন তিনি সিদ্ধ-উপকূল হইতে 
হিদালয় পথ্যস্ত সকল দেশে শিষ্যসহ গমন করিয়া 

আপনার মত গ্রতিঠিত করিতেছিলেন-_ সেই 
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তারতীয় বিসষী 

সময় এই কাধ্যে এক লমণীও ভীছাকে সাহাগ্য 

দান করিয়াছিলেন, ভিনি মণ্ডনমিশ্রের স্ত্রী ভায়তী 

দেবী। এই ভারতী এক মছাবিছধী ছিলেন। 
কথিত আছে, শৈশবে তাহার বুদ্ধির 

প্রাথধ্য ও বহুমুখী গপ্ররতিভ! দেখিয়া সকলে 

বিশ্মিত হইয়! যাইত। তিনি যোড়শ বর্ষ বয়সের 

মধ্যে থক, যু, সাম ও অথর্ব--এই চা্দি 
বেদ ; শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুস্ত, ছন্দ; ও 

জ্যোতিষ _এই ছজটি বেদাজ ; ন্যায়, শাঙ্ধা, 

পাতঞ্জল, বেদান্ত, মীমাংসা ও বৈশেষিক--. 

এই ছুয় দর্শন; এবং ধর্মশান্্, পুরাণ, কাব্য, 

নাটক, অলঙ্কার ও ইতিহাস গ্রভূ'ত নানা শাস্ত্রে 

অসাধারণ বিছ্যালাভ করিরাছিলেন। লোকে 

তাহাকে সাক্ষাৎ সরস্থভী জ্ঞান করিত। 

তাহার কগম্বর অতীব মধুর ছিল বলিয়া! তিনি 

আর একটি নাম পাইগ়াছিলেন__সয়সবাণী। 

মন্ডনমিশ্রের সহিত শন্বরাচাধোর এক সমগ্র 

শাস্ত্রী তর্ক হয়। এই তর্কের হৃত্রপাতে 
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ভারতীয় বিহ্ষী 

শক্করাচাধ্য প্রতিজ্ঞা করেন, যদি তিনি তর্কে 

পরাজিত হন তাছা হইলে সন্যাসধর্শ ত্যাগ 
করিয়। তিনি মগ্ুনমিশ্রের শিষ্ঠত্ব গ্রহণ 

করিবেন; আর মগুনমিশ্র প্রতিজ্ঞা করেন, 

তিনি বদি পরাজিত হুন তাহা হইলে সংসারধর্থম 
ত্যাগ করিয়! তিনি শঙ্করাচার্যোর শিশ্বাত্ব গ্রহণ 

করিবেন। ছুই জনেই মহা পগ্ডত ছিলেন, 

সুতরাং তাহাদের তর্ক সামান্ত হইবে না । ছুই 

এলের শুই প্রধান পঞ্ডিতের তর্ক- এ তর্কের 

"বিচার করে কে? এত বড় পাণ্ডিত্) কাহার ? 

বিচারকের সন্ধানে বেশি দূর যাইবার 

প্রয়োজন হইল না । মণ্ডনমিশ্রের স্ত্রী ভারতী 

দ্বেবী এই মহা সম্মানের কাধ্যভার প্রাপ্ত 

হুইলেন। এই ব্যাপার হইতেই বুঝ! যায় 

ভারতী কত বড় বিছ্ষী ছিলেন। 

তর্ক চলিতে লাগিল, ভারতী জয়মাল্য 

হাতে লইরা বলিয়া রহিলেন। সে নালা 

কাহার গলার অর্পণ করিবেন, কে সেই মালা 
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ভারতীহ বিছযী 

গ্রাইবার উপযুক্ত, ধীরভাবে তাহার নিপ্পতি 
করিতে লাগিলেন। যোগ্যপাত্রেই বিচারের 

ভার পড়িয়াছিল। ভারতী দেবী পক্ষপাত- 
শৃপ্ত হইয়া বিচার করিতে লাগিলেন-__তিনি যে 

গুরুভার পাইয়াছেন তাহার অবমাননা 

করিলেন না। দেখিলেন স্বামী পরাজিত 

হইয়াছেন, অকুন্টিতচিত্তে শঙ্করাচার্যের গলার 

লেই অরমাল্য পরাইয় দিলেন | 

স্বামী পরাজিত হইয়াছেন দেখিয়া'্ভারতী 
বলিলেন,_”এখন আমার সহিত তর্কযুদ্ধে 

অগ্রসর হও, আমাকে যদি জরী করিতে পার 

তবেই তুমি বথার্থ জী!” রমণীর মুখে এ 

ম্পর্ধাবাকা গুনিয়। শঙ্কর চম্কিত হইয়া 

উঠিলেন, _শঙ্করাচার্যের সহিত রমণী তর্ক 

করিতে চায় ! 

তর্ক আরস্ত হইল। ভারতী প্রশ্ন করিতে 
লাঙ্গিলেন, শঙ্কর উত্তর দিভে লাগিলেন। 

আবার শঙ্কর শাস্ত্রীয় সমস্ত! উপস্থিত করিতে 
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ভারতীয় বিছ্ধী 

লাগিলেন ভারতী তাহা পুরণ করিতে 

লাগিলেন ১_এইরূপে দিন রাত্রি সপ্তাহ মাল 

ধরিয়া তর্ক চলিতে লাগিল। ভারতী কিছুতেই 
ক্ষান্ত হন না__-তিনি শঙ্করাচাধ্যকে জর করিবার 

জন্ত যেন পণ করিয়৷ বপিয়াছেন ! শঙ্করাচার্ধ্য 

তাহার পাণ্ডিত্য, ধের্যয, অধ্যবসায় দেখিয়! 

স্তম্ভিত হইয়া গেলেন) মনে মনে ভাবিলেন 
অনেক পণ্ডিতের সহিত তর্ক কারয়াছি কিন্ত 

এমর্ন তর্ক কোথাও শুনি নাই। 

তর্ক শেষ হুইল। ভারতী কিছুতেই 

জয়লাভ করিতে পারিলেন ন! । তখন মণ্ডনমিশ্ 

নিজের প্রতিজ্ঞমত শহ্করাচাধ্যের শিব্যত্ব গ্রহণ 

করিয়! সংসারধর্্ম ত্যাণ করিলেন। ভারতী 

দেবীও স্বামীর অনুবন্তিনী হইলেন। শঙ্করাচার্ধ্য 

তর্কে জয়লাভ করিয়! গুধু যে মণ্ডনমিশ্রকে 
লাভ করিলেন তাহ! নহে, সঙ্গে সঙ্গে বিছ্মী 

ভারতীফেও পাইলেন। শঙ্কয় যে মহাকাধ্ের 
তার লইয়াছিলেন তাহা সম্পরন করিতে 
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ভাগতীক্ বিভ্ষী 

ভারতীয় মত রমন্ট্ররও বিশেষ আবশ্তক ছিল। 

ভারতী প্রাণমন ঢালিয়! শঙ্করাচার্ধের কার্যে 

সহারত। করিতে লাগিলেন। ভারতীকে 

এ পাইলে, বোধ হয়, শঙ্করাচাধ্যের অনেক 

কার্ধ্য অলম্পূর্ণ থাকি! যাইত। 

লীলাবতী 

জগতস্থদ্ধ লোক বাহার নাম জাশেন এবার 

তাহার কথাই উল্লেধ করিব। তিনি লীলার্বতী; 

-স্পণ্ডিত ভাস্করাচাধ্যের কনা! । লীলাবতা 

অল্পবয়সে বিধবা! হন। তাহার নিধব! হওয়া 

সম্বন্ধে একটি কথ! চলিত আছে। 

লীলাবতীর পিত!1 ভাক্করাচার্য জ্যোতিষ 

শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন । তিনি কন্তার 

ভাগ্যফল গণন! করিয়। দেখিলেন যে, বিবাহের 

পর অল্পকালের মধ্যেই কন্তা বিধব। হুইবেন। 

'সিনি জ্যোতিষী পণ্ডিত, জ্যোতিষের নাড়ীনক্ষত্র 

সব জানেন, গণন! করিয়া এমন লগ খুঁজতে 
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ভারতীয় বিছদী: 
লাগিলেন, যে লগ্নে বিবাহ হুইলে কন্ত! কখনো! 

বিধবা হইতে পারে না। সেই শুভ লগ্রটি 

কখন তাহা অভ্রান্তরপে স্থির করিবার জন্ত 

একটি ছোট পাত্রে ছিদ্র করিয়৷ জলের উপর 

ভাগাইয়! রাখা হইল; ছিদ্রপথে জল গ্রাবেশ 
করিয়া যে মুহূর্তে পাত্রটিকে ডুবাইপ়। দিবে 
সেই মুহূর্তুটই শুত লগ্ন! বিধাতার লিপি 

মানুষ কৌশলে ও বিদ্াবুদ্ধির বলে নিক্ষণ 

করিতে চাহিল কিন্ত সে চেষ্টা বিধাতার 

অমোঘ বিধানে ব্যর্থ হইয়া গেল। 

লীলাবতী বালিক!, কাজেই কৌতৃছুল- 
পরবশ ছিলেন। তিনি পাত্র জলমগ্র হওয়ার 

ব্যাপার উদ্গ্রীব হইয়া! দেখিতেছিলেন। বিবাহ 
সঙ্জার লীলাবতী তখন সজ্জিত ;--মাথার 

মুক্তার গহন! পরিয়াছেন। ঝুঁকিয়া পড়ি! 

অর্দমগ্র পাত্রটিকে যেমন দেখিতে বাইবেন 

অমনি সকলের অজ্ঞাতসারে তাছার মাথ। 

হইতে একটি ছোট মুক্ত পাত্রের মধ্য 
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ভারতীয় বিষ 

পড়ির। জলপ্রবেশের পথ বন্ধ করিয়! 

দিল। 

সকলেই অপেক্ষ! করিতেছে পাত্রটি কখন, 

কলমঘ্ন হয়; কিন্তু পাত্র আরমগ্রহ্য় না! 

অসম্ভব বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া অনুসন্ধান কর! 

হইল; তখন প্রকাশ পাইল ধে, ছিদ্র বন্ধ 

হওয়ায় পাত্রে জল প্রবেশ করিতেছে না । ষে 

সমর পাত্রটি জলমগ্ন হওয়া! উচিত সেই শুভলগ্ন 
কখন যে উত্তীর্ণ হইয়! গিয়াছে ভা্করাচার্যা 

তাহা জানিতেও পারিলেন ন1। তিনি 

দ্বেখিলেন বিধিলিপি খণ্ডান যাইবে না ১-- 

বিধাতার বিধান শিরোধার্যয করিয়! কন্তার 

বিবাহ দিলেন,_-কন্তাও বিধব! হইলেন। 

পিতা তখন কন্তাকে আপনার কাছে 

রাখিয়। নিদ্দের সব পাগ্ডিতাটুকু দান করিতে 

লাগিলেন। লীগাবতীর বিদ্কার পরিচয় বিবার 

আবশ্তক করে না। কথিত আছে যে, অন 

কলিয়! তিনি গাছের পাতার সংখা! বলিঙ্ 

তই. 



ভারতীয় বিহুযী 

দিতে পারিতেন। তিনি সমন্ত জীবন কেবঙগ 

শিক্ষাকার্যযেই কাটাইয়াছিলেন। 

খন! 

জ্যোতিষশান্ত্রে খনার অসীম জ্ঞান ছিল; 

তিনি স্বয়ং অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ব আবিষ্ষার 

করিয়াছিলেন, তাহার মত এত-বড় জ্যোতিষীর 

নাম বড় শুনিতে পাওয়া যায় না। 

স্্কোেছ কেহ বলেন, খন! অনাধাদিগের 

নিকট হইতে এই জ্যোতিষ-বি্যা শিক্ষা করিয়া 

আসেন, আধ্যের৷ তথন এ বিদ্যা জানিতেন না। 

এ কথা তীহার পক্ষে বড়ই গৌরবের বিষয়। 

যাহ! আমাদের মধ্যে ছিল না, তাহা! আনিবার 

জন্ত খন! যদি কষ্ট স্বীকার করিয়। সত্যই 
অনাধ্যের দ্বারস্থ হইয়া থাকেন, তাহা! হইলে 
তাহাকে শুধু আমর! তাহার বিস্তার জন্ত গৌরব 
বান করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি ন1,তাহাকে 

পুজাপান্দের আসন দান করিতে হয়। এ 
গও 



ভারতীয় বিছধী 

ক্ষেত্রে মনে হয়, খন! পুরুষজাতিকে পরাজিত 

কগ্িয়াছেন। 

খনার পদাঙ্কান্ুসরণ করিয়া আরও এক- 

জন, জ্যোতিষশিক্ষার্থ অনার্ধাদিগের গৃহে গমন 

কয়েন; তাহার নাম মিছির । ইনি মহারাজ 

বিক্রমাদিত্যের নবরত্বের মধ্যে অন্যতম রত 

বরাহের পুত্র। রাক্ষদিগের গ্ছে এই খন 

ও মিছির একত্রে দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমে 

জ্যোতিষবিদ্ঞা অর্জন করিতেছিলেন? দই 

জনেরই সমান আগ্রহ, সমান উৎসাহ! 

কত অন্ধকারসমাচ্ছন্ন অমানিশায় শার্দ,ল- 
রবমুখরিত অরণ্যমধো বসিয়। এই ছুইটি 
বালকবালিকা নক্ষত্রখচিত অলীম আকাশের 

রহন্তদঘবার উদঘাটিত করিবার জগ্ত কতই 
না চেষ্টা করিয়্াছেন। কোথায় ভরণী, 

কোথায় কৃত্তিকা, কোথায় মৃগশিরা, আর্া। 

পুলর্বন্থ কা! নির্ণয়ের জন্ত হয়ত কত নিশি 

স্বাহাদের জাগরণেই কাটিয়াছে'। কোন্ কেতু*. 



ভারতী বিছষী 

কোন্ গ্রহ, কোন্ দিকে ছুটিতেছে তাহার 
অনুসরণ কর্রিতে করিতে কতবারই ন৷ 

তাহাদের চারিচক্ষু অসীম আকাশের মধ্যে 

মিলাইর়! গিয়াছে । গগনের কোন্ প্রান্তে 
বসিয়া! মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি 

গ্র্গণ মানবের উপর মঙ্গল ও অমঙগলের ধার! 

বর্ষণ করিতেছে, সে তত্ব হাদয়ঙ্গন করিতে 

তাহাদিগকে কতই না ব্যতিব্যস্ত হুইতে 

হ্ইয়হ 

ভারতবর্ষের জ্যোতিষের গৌরব আঙ্গ 

পর্যন্তও লুপ্ত হয় নাই, পাশ্চাত্যজগৎ 

এখনও তাহার গুণগান করেন )--এ সকল 

গৌরব খনার স্থতিমন্দিরে স্ত,পীরুত হইতেছে । 

শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, খনার সাঁহত 

মিছিরের বিবাহ হয়। মিহির ও খন বরাহের 

ঘরে আমির! বান করিতে লাগিলেন । 

খন! জ্যোতিবশাস্ত্রে ম্বামী অপেক্ষাও 

পারদর্শিনী ছিলেন। তাঁহার প্রমাণ ইহার। 
১৭ 
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যখন শিক্ষাসমাপন করিয়া অনার্ধযদিগের নিকট 

বিদায় গ্রহণ করেন, সেই সময়কার একটি 

ঘটনা হইতে পাই। জ্যোতিষশিক্ষা শেষ 

করিয়া খনা ও মিহির রাক্ষসদিগের নিকট 

হুইতে ফিরিতেছিলেন। অনেকদিন তীহার! 

অনার্য্যদিগের সহিত বনবাম করিতেছিলেন 

বলিয়া তাহার্দিগের প্রতি রাক্ষসদিগের মায় 

পড়িয়াগিয়াছিল। সেই "মায়ার বন্ধন তাছা- 

দিগকে বিদায়-পথের অনেক দূ খ্পুষাস্ত 

আকর্ষণ করিয়৷ আনিয়াছিল। আবালবৃদ্ধ- 
বনিতা প্রায় সকলেই এই হুইজনকে শেষ 

বিদ্বাস় দিবার জন্ত গ্রাম প্রাস্তস্থ এক নদীভীর 

পর্যন্ত আপিয়াছিল। সেইখানে এক আদন্ন- 

প্রসব! গাভী দাড়াইয়াছিল। গুরু মিছিরকে 

জিজ্ঞাস! করিলেন__“বৎস ! যে প্রাণীটি অল্প- 

মুহূর্তে সংসার-আলোকে আসিবে সেটি কোন্ 

বর্ণের হইবে নলিতে পার £* মিহির গণনা 

আরভ্ড করিলেন, কিন্তু তাহার গণনাফল 
১১০ 
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হ্িক হইল না। গুরু তখন মিহিরের হাতে 

কতকগুলি পুথি দিয়া বলিলেন, “এখনও 

তুমি জ্যোতিষের সব শিখিতে পার নাই, 

এইগুলি সঙ্গে লও, ইহার সাহায্যে তোমার 

শিক্ষা সম্পূর্ণ করিও ।” 
মিহির পণীক্ষায় কৃতকাধ্য হইলেন ন!, 

গুরু তাহার শিক্ষায় বরাবরই সন্দিহান ছিলেন; 

কিন্তু খনার উপর তাহার অগাধ বিশ্বাস ছিল, 

খনার শ্পর্জেযাতিষশিক্ষা ধে সম্পূর্ণ হইয়াছে 

সে বিষয়ে তিনি কৃতনিশ্চয় ছিলেন । 

মিছির গুরুর ভস্ত হইতে পুথিগুলি 
লইলেন, কিন্তু তাহার মন তখন ঠিক ছিল না, 

তাহার মনে হইতেছিল এত দিনের এত 

পরিশ্রমে বদি জ্যোতিষবিগ্ভা আয়ন্ত করিতে ন! 

পারিলাম, দূর হউক এই সামান্ত কয়খান! 

পুথিতে আমার কি হইবে! এই ভাবিয়। তিনি 

পুঁথিগুলি খরআ্রোতা নদীর গর্ভে ফেলিয়া 

রিলেন। খনা অদূরে দীড়াইয়া তখনও 
ঙ্থ 



ভারতীয় বিষ 

পশ্চাদ্বর্তী গ্রামের চিত্রথানি শেষবার দেখিয়া 
লইতেছিলেন। হঠাৎ এই ঘটনা! তাহার 

দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তিনি মিহিরের নিকট 

ছুটিরা আসিয়। বলিলেন--“কি করিলে!” 
তখন সেই পু'থিগুলকে শআ্োতময় তরঙ্গভঙ্গ 
লুকাইয়। ফেলিয়াছে। কথিত আছে, এই 

সঙ্গে ভূৃগর্তের জ্যোতিষবিগ্া ইহসংসার হুইতে 
লুগ্ হয়। 

খনার শেষজীবন বড়ই হ্বদয়বিদ।:কু.। 

খনার শ্বশ্তর বরাহ, বিক্রমাদত্য-সভার 
এক রত্ব ছিলেন। আকাশপটে সর্বসমেত 

কতগুলি তারকা আছে এই কথ! জানিবার 

জন্য বিক্রমাদিত্োর বড়ই আগ্রহ হয়। এই 

প্রশ্ন মীমাংসার ভার মহারাজা বরাহের উপর 

অর্পণ করেন। কিন্তু বরাহু 'কোন্ বিস্ভাবলে 

তাহা বলিয়৷ দিবেন? ইহ! তাহার জ্ঞানের 

অতীত ছিল। 

খন! শ্বশুরের চিন্তারিষ্ট মুখ দেখিয়। ব্যথিত 
০ ূ 
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হইলেন, প্রশ্ন করিয়া সব ব্যাপার বুঝিলেন। 
তখন তিনি শ্বশুরকে আশ্বস্ত হইতে বলিয়া, 

বলিলেন,--“আমি বলিয়! দিব।” 

খনার ভজ্যোতিষবিদ্তার ফল লইয়! বরা 

রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। মহারাজ! 

শুনিয়! আশ্চধ্য :হইলেন। বরাহকে লিজ্ঞাস। 

করিলেন__“কি উপায়ে তুমি তারকাব সংখ্যা 

নির্দেশ করিলে তাহা! আমাকে বুঝাইয়! দাও ।” 

বরাছস্র্থাবরই এবিষয়ে অজ্ঞ, কাজেই তাহাকে 

খনার নাম উল্লেখ করিতে হইল। 

বিক্রমাদিত্য খনার বিদার পরিচয় পাইয়] 
তাহাকে দশম রত্রের স্থান দান করিতে 

টাহিলেন। 

পুত্রবধূকে রাজসন্ভায় আলিয়! বলিতে হইবে 
এ কথা গুনিয়৷ বরাছের মাথায় যেন 'মাকাশ 

ভাঙিয়! গড়িল। কেমন করিয়া! এ বিপদের 

হস্ত হইতে উদ্ধার পাওয়। যায় তাহার পদ্থা 
খু'ঁছিতে লাগিলেন। অবশেষে স্থির হইল,__ 

৮.৯ 



ভারতীয় বিছবী 
খনার জিহ্বা কাটিয়া দিলে, বাকরোধ হইবে, 

তাহাতে রাজসভাক্ তিনি আর কোন 

প্রয়োজনে আসিবেন না। 

বরাহ পুত্রের উপর সে ভার অর্পণ করিলেন। 

মিহির অস্ত্র হাতে লইয়া খনার ঘরে উপস্থিত 

হইলেন। খন৷ প্রস্তুত হইয়াই বসিয়াছিলেন। 
স্বামীকে দেখিয়া বলিলেন,_-*আমার ভাগ্যফল 

বছদিন আমি গণনার জানিয়াছি, তুমি 

ইতস্ততঃ করিও না। বাহ! বিধিলীস শা 
হইবেই |” এই বলিয়৷ তিনি আপনার জিহ্ব! 

ৰাহির করিয়া! দিলেন। মিহির তাহার উপর 

অন্ত্রচালন। করিলেন,--ঘরে রক্তশ্োত প্রবাহিত 

হইল, ধমনীর রক্তবিস্কুর সহিত ভারতবর্ষের 

শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষীর প্রাণটুকুও বাহির হইয়া! গেল? 

মীরাবাই 

এক সময়ে চিতোরের রাজ-সিংহাসন ও 

কবির লিংহাসন এই ছই আসন জুড়িয়া এক 
ত 
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রমণী বি্কমান ছিলেন ;-_তিনি মীরাবাই । 

তিনি চিতোর-রাজ কুস্তের মহ্ষী, তাই 

তাহার সিংহাসনে স্থান, আর তাহার 

আবেগময়ী কবিতার ঝঙ্কারে চিতোর মুখরিত 

সেইজন্ত সেখানকার কবি-পিংহাসনেও তাহার 

আধকার। চিতোর ঘে কেবল রমণীব 

বীরত্বগাণা বন করিয়া নিজ গৌরব প্রকাশ 

করিতেছে তাহ! নহে, তৎসঙ্ষে রমণীর 

এক্ি্ঘািভার গৌরব-মুকুটও তাহার শিরে 
শোভমান। মীরাবাই অসাধারণ ভক্তিমতী 

ধার্মিক! রমণী বলিয়া পরিকীর্তিতা হইলেও 

বিগ্যাবত্তাব খ্যাতি ও তাহার কম ছিল না। 

মীর! এক রাঠোর-সামস্তের কন্ঠ ছিলেন । 

অলোকসামাগ্তা রূপবতী ও স্বকন্ঠী বলির! 

বালিকাবরল হুইতে তাহার বিশেষ খ্যাতি 

ছিল। এই খ্যাতি দেশবিদেশে প্রচারিত হই! 

গিয়াছিল। তাই তাহার রূপ দেখিবার ও 

গান গশুনিবার জগ্যা নান স্থান হইতে তাহার 

৭১ 
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পিত্রালয়ে লোকসমাগষ হুইত। বীর 

তাহাদের সকলকে রূপ-লাবণ্যে ও সঙ্গীত- 

মাধুর্ষো মুগ্ধ করিতেন। এই মুগ্ধ অতিথি- 

দিগের মধো চিতোরের যুবরাজ কুতও একজন 

ছিলেন। মীরার রূপসনর্শনে ও গ(নশ্রবণে 

তিনি এত প্রলুব্ধ হুইয়া পড়িয়াছিলেন যে, 

রাঠোর সামস্তের গৃহ ত্যাগ করিয়া শ্বরাজ্যে 

'ফিরিয়! যাওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া 
উঠিল, তিনি সেইখানে কষেক দিবস থা 
গেলেন। যাইবার সময় স্বীর হত্ত হইতে 

অন্গুরী উন্মোচন করিয়া! মীক্নাকে উপহার দিয়! 

গেলেন-_-অঙ্গুরীর সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনপ্রাণ 

মীরার হস্তে গিয়া উঠিল। 

কুস্ত চিতোরে ফিরিয়া! গেলেন, তাহার 

পরেই দূত বিবাহ সম্বন্ধ লইয়! রাঠোর সামস্তের 
গৃহে উপস্থিত হইল | কুলশীলমানে কুস্ত মীরার 

উপযুক্ত ;--যথা সময়ে বিবাহ হুইয়! গেল। 

মীরা শৈশবকাল হইতেই অতিশয় 
ণহ 
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ভক্তিমতী ছিলেন ;--সংসারের ভোগবিলাসের 

লালসা তাহার ছিল ন1। পিত্রালয়ে তিনি 

প্রায় সমস্ত পিন সকলের সঙ্গে মিলিয়! 

ভগবানের নাম-গান করিয়া সমর কাটাই্ইতেন, 

--সংসারের প্রলোভনের দ্বিকে তিনি দৃকৃপাত 
করিতেন না। 

স্বামীগৃছের মর্যযাদ। তাহাকে রাজপ্রাপাদের 

প্রকোষ্ঠের মধ্যে আবদ্ধ করিয়। ফেলিল, 

তুওহপর এর্বধ্য তাহাকে প্রতি পদে সংসারের 

দ্রিকে আক করিতে চাহিল,__যুক্ত প্রাঙ্গণে 

জনসাধারণের সমক্ষে দীড়াইযা যুক্তকণ্ে 

সঙ্গীত ধার! বর্ষণ করিবার স্থযোগ দিল না 

প্রাসাদপ্রাচীর তাহার ক চাপিয়! বসিল। 

ইহাতে মীর দিন দিন ম্লান ও শীর্ণ ভইতে 

লাগিলেন। তাহার ভক্তিআোত সঙ্গীতপথে 

প্রবাহিত হইতে না পাইয়া অপর পন্থা 

'আবিফাঁর করিল। 

মীর! লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন, তিনি 

৩ 
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কবিত। রচনা! আরম্ভ করিলেন। এ সমস্ত কবিত। 

তাঁহার উপান্ত দ্বেবতা “রঞ্ছেড় দেবএর 

উদ্দেশ্টে রচিত। তাহার কবিত্বের প্রতিভা 

এতদ্গিন গুপ্ত ভাবে ছিল, এখন হইতে তাহার 

স্কুরণ 'আারস্ত হইল। তীাছার আবেগময়ী 
রচন! যখন সাধারণ্যে প্রচারিত হইল, তখন 

চতুর্দিক প্রশংসা-বাণীতে পরিপূর্ণ হইয়া! উঠিল, 
_-তিনি কাব্যসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ কগিলেন। 

মীরার কবিত! নুরলয়-সংযোগে রাত 
বৈষ্চবসমাজে আগ্রহের সছিত গীত হইতে 

লাগিল। আজ পর্যন্তও দে গীতধারা মীরার 

প্রতিষ্ঠা বহন করিয়া প্রবাহিত হুইয়! 

আসিতেছে। ইছার পরে তিনি ভক্তিরসাত্মক 

কাবা “রাগ-গোবিন্দ” এবং জয়দেখ কৃত "শীত 

গোবিন্দের' একথানি টীক। প্রণয়ন কয়েন । 

এই দুইথনি গ্রন্থই সর্বপরনপ্রশংসিত। 

মীরার স্বাধীও একমন কবি বলিয়। গ্রলিদ্ধি 

লাভ করিয়! গিয়াছেন,- প্রবাদ আছে যে, 
৪ 
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তাহার কবিতা লেখার হাতেখড়ি তাহার 

মহিষীর নিকটই হইয়াছিল। 
মীর। ধনসম্পদ্ের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ 

রাখিতে পারিলেন না । স্বাধীনভাবে মুক্তকণ্ঠে 

দিবারাত্র কৃষ্ণনাম সন্কীর্ভন ও জনলাধারণে 

কষ্ণজনাম বিতরণ করিবার জন্ত তাহার চিত্ত 

উদ্ভ্রান্ত হইয়া! উঠিল। তিনি স্বামীর কাছে 
নিজের মনাবাসন! জ্ঞাপন করিলেন। কুন্তের 

আদেশে রাত-অন্তঃপুরে রঞ্চোেড় দেবের এক 

মনির নির্মিত হইল, এবং বৈষ্ুব-বৈষ্ণবী 

মাত্রেই সে মন্দিরে গ্রাবেশাধিকার প্রাপ্ত হইল। 

মীর! এই সকল বৈষ্ণব-বৈঝুবীদের সহিত 

অকুষ্টিত চিত্রে মিশিয়া সন্কীপ্তটন করিতে 

লাগিলেন ।_ তাহাতেই তাহার পরম আনন্দ। 

ইহাতে মারা এতদূর মত্ত হুইয়! পড়িলেন যে, 

প্রত্যহ শ্বামীর পরিচধ্যার কথ! তাহার মনেই 

পঁড়িত ন1। 

কুস্ত নিজ মহিধীকে এইরূপে অসঙ্থুচিতভাবে 

৬ 
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সাধারণ লোকের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে 

দেখিয়া বড়ই ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি 
রাজা, তাহার ভোগের প্রবৃত্তি তখনও 

সম্পূর্ণ প্রথর। তিনি চাহিতেন, তাঁহার 

অসংখ্য বিলাসসামগ্রীর সহিত মিশিয়! মীরাঁও 

তাহার বিলাসের উপকরণ হইয়া উঠুক) 
কিন্তু মীর! কিছুতেই স্বামীকে সে ভাবে ধরা 

দিতেন না। কুস্ত ক্রমেই অন্ভব করিতে 

লাগিলেন যে, তাহার স্ত্রী দিন দিন তাহ 

প্রতি অনাসক্ত হইয়। উঠিতেছেন__তিনি 
নিজে ইহার প্রতিকারের কোন বিধান 
করিতে পারিতেছেন না। তখন তিনি 

পুনর্বিবাহের সঙ্কর করিলেন। মীরার কাছে 
যখন এ প্রস্তাব উত্থাপিত হইল, অকুষ্টিত- 

চিত্তে তিনি তাহার অন্ুমোদ্ন করিলেন। 

মীরার মত পাইয়। কুস্ত কন্যা খুঁজিতে 
লাগিলেন । বালবার-রাজকুমারীর বূপলাবণোর 

কথ! তাহার শ্রুতিগোচর হইল, তিনি তাহাকে 

শখ 
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পত্রীরূপে লাভ করিবার মনস্থ করিলেন। কিন্ত 

রাজকুমান্ীর সহিত মন্দাররাজকুমারের বিবাহ 

হইবার তখন কথ! পাক! হুইয়। গিরাছে। 

কুস্ত তাহাতে পশ্চাৎপদদ হইলেন না)-- 

বিবাহরাত্রে ঝালবার-কুমারীকে হরণ করিয়া 
আনিলেন। মন্দাররাজকুমারের প্রতি 

ঝালবারকুমারী অত্যন্ত অনুরত্তা। ছিলেন,_ 

তাহাকে ভালবামিতেন। চিতোরের রাজ 

কাকে হরণ করিলেন বটে, কিন্ত তাহার 

মনোহরণ করিতে সমর্থ হইলেন না। কুস্তের 

অদৃষ্টে বিধাতা বোধ হয় দাম্পত্যসন্থখ লেখেন 

নাই। 

পূর্বেই বলিয়াছি রাজ-অস্তংপুরস্থ রঞ্ছোড় 
দেবের মন্দিরে সকল বৈষ্ণব-বৈষবীরই 

প্রবেশাধিকার ছিল। একদিন মন্দার 

রাঙধকুমার বৈষুবের বেশে সেই মন্দিরে আসিয়া 

দেখ! দিলেন। যে সমস্ত অতিথি মন্দিরে নাম 

সন্কীর্তন ও দেবদর্শনে আসিতেন তাহাদের 

ণ৭ 
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কেছই অভুক্ত অবস্থার ফিরিতে পাইতেন না, 

সকলকেই দেবতার প্রসাদ গ্রহণ করিতে হইত। 

সেদিন সকলে ভোঞন শেষ করিয়া! গেলেন 

কিন্তু মন্দারকুমার জলম্পর্শও করিলেন ন|। 

অতিথি অভুক্ত থাকিলে অধর্ম্ম হইবে, ধর্মমপ্রাণ। 

মীর! তাহাতে বেদনা অনুভব করিলেন। 

তিনি এই নবীন নৈষ্ণবকে আহার গ্রহণ 

করিবার জন্ত অনুনয় করিতে লাগিলেন ; কিন্তু 

তিনি সহজে সম্মত হইলেন না। অনেল্দ 

অনুরোধ বচনের পর তিনি মীরাকে বলিলেন, 

--"আপনি যদি আমার এক অনুরোধ রক্ষ। 

করেন সবেই আমি আপনার অন্থুরোধ রক্ষ। 

করিব; আপান প্রতিজ্ঞ করুন।” মীর! 

উপায়াস্তর না দেখির! প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। 
তখন মন্দারকুমার নিজের পরিচয় প্রদান 

করির! ঝালবারকুমারীর সব বৃত্তান্ত বলিলেন, 
এবং তাহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে 

চাছিলেন। 

৮ 
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রাজপুতের অন্তঃপুরে পরপুরুষকে প্রবেশ 

করান বড়ই বিপদজনক 7 কিন্তু রাত্রকুমারের 

মর্্মভেদী কাতরোক্তিতে মীরার সদমপ্রাণ 

বিগলিত হইয়াছিল, এতদ্বাতীত তিনি 

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কাজেই বিপদ. শিরে লইয়! 

তাঞাকে এই ছুঃসাহসিক কার্ধোে অগ্রসর 

হইতে হইল । 

মীরা অস্তঃপুরের গুগ্ুদ্ধার খুলিয়া 

সরজকুমারকে ঝালবারকুমানীর শয়নকক্ষ 
দেখাইয়। দিলেন। ছূর্ভাগ)ক্রমে কুস্ত সেই 

সময় সেই কক্ষপ্বারে অবস্থান করিতেছিলেন ; 

তিনি বৈষ্ণববেণী মন্দাররাজকুমারকে চিনিতে 
পারিলেন ; নন্দারকুমার কুভ্তকে দেখিয় 

হতজ্ঞান হুইয়! পড়িলেন--প্রণয়িনীপ্ন সহিত 

আর সাহার সাক্ষাৎ হইল ন|। 

কুস্ত অবিলম্বে জানিতে পারিলেন যে, 

মীরার সাহায্যেই মন্দারকুমায় পুরপ্রবেশ 
করিতে পাইয়াছে। মীরার 'উপর তিনি 
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অসম্তষ্টই ছিলেন, এই ঘটনায় অগ্লিতে ইন্ধন 
সংযোগ হুইল। তিনি মীরাকে কৰ শকণ্জে 

বলিলেন-__“অস্তঃপুরের গুপ্তদধার খোলার 

অপরাধে আমার রাজ্য হইতে তোমাকে 

নির্বাদিত করিলাম ।” এই কঠোরবাণী মীরার 

স্বদয়কে একটুও চঞ্চল করিতে পারিল না? 

রাজপ্রাসাদ ও রাজপথ তাহার পক্ষে তুলা, 

তিনি স্বামীর পদধূণি গ্রহণ করিয়া! ভগবানের 

নাম গান করিতে করিতে প্রাসাদ পরিতণগ 

করিয়। চলিয়া গেলেন। 

মীরাকে চিতোরবাসীর! বড়ই শ্রদ্ধা করিত, 

মীরার অনবস্থানে চিতোর নিরানন্দ হুইয়! 

উঠিল। এই কারণে তাহার। সকলেই কুস্তের 
উপর অনন্ত হইয়৷ উঠিল, চারিদিকে তাহার 

নিন্দাবাদ হইতে লাগিল। কুস্ত তখন মীরাকে 

ফিরাইয়। আনিবার জন্ত লোক £প্ররথ 

করিলেন। অভিমানশূন্ত মীরা বলিলেন, 

--প্সআমি চিভোররাজের দাসী, তীহারই 
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আজ্ঞার বিতাড়িত হইগ়্াছি, আবার তাছারই 
আল্ঞায পুননার রাজপুবীতে প্রবেশ করিব।” 
মীর! পুনরায় চিতোরে অধিষ্ঠিতা হইলেন। 

পুর্ধেধে অন্তঃপুরগ্ছ দেবমন্দিরে কেবল 

বৈষ্ব্দিগকে লইয়া! মীর! সঙ্কীর্ভন করিতে 

পাইতেন, এখন তিনি চিভোর্রাজের 

নিকট হইতে রাজপথে জনসাধাবণের সহিত 

মিলিত হুইন্প! সন্কীর্ভন করিবার আদেশ লাভ 

করিলেন। রাজ্যমধো একট। হুলস্কুল পড়িয়। 

প্নেল। চিতোরের বালকবাপিকা, বুবকবুবত্তী, 

প্রৌচপ্রৌড়া, বুদ্ধবৃদ্ধা লকলেই আসিয়া! এই 
ধর্মসজ্বে যোগ দ্িল। চিতোর-রাজধানী 

সকাল-সন্ধাায় মীরা-রচিত ধর্ব-সঙ্গীতে মুখরিত 

হুইয়। উঠিতে লাগিল। মীর! জনসাধারণের 

প্রাণে যেন ধর্মের বন্তা আনিয়! দিলেন; মীরাকে 

সকলেই দেবীর স্তায় জ্ঞান করিতে লাগিল। 

শৌর্ধাবীর্যঃলম্পদ্দে গৰীয়ান চিতোর, ভক্তির 

সজীবনী নির্ঝরিণী-বারিতে 'অপুর্বব গ ধারণ 
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করিল। যে ভক্তির প্রত্রবগ এতধিন প্রাসাদ" 

প্রাচীরের অভ্যন্তরে রুদ্ধ ছিল, আজ তাহা 

প্রববেগে লোক মাজে আসিয়। দেখ! দিল ১ 

দেশদেশান্তবের লোক মীরার ধর্মমসঙ্গীত শ্রবণ 

করিবার সুযোগ লাভ করিল। 

মীর৷ সাধারণের সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়াতে 

একদল খলস্বভাব পরছিদ্রান্থেধযা লোক তাহার 

কুৎস! রটনা করিতে আরম্ভ করিল। মীরার 

গ্বনে মোহিত হুইয়। কোন ধনশালী ব্জি 

তাহাকে একটি বহুমূল্য অলঙ্কার প্রদান করেন, 

বীর। স্বয়ং তাহা! গ্রহণ ন। করিয়। রোড় 

দেবের অঙ্গে পরাইয়। দেন। এই অলঙ্কার” 

গ্রহণ-ব্যাপার লইপ্ন| ছিদ্রান্েষী ব্যভিলা! 

নানাবিধ অন্ত কুৎস। প্রচার করে। লে সমস্ত 

কথ! কুস্তের কানে গিয়া উঠিল। তিনি 

ক্রোধে উন্মত্ত হইয়। নীগ্নাকে পত্র লিখিয়! 

পাঠাইলেন যে, মার যেন নদীসলিলে দেহত্যাগ 

করিয়। তাহার এই কলঙ্কের অবসান করেন। 
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পত্র পাই! মীর। একবার স্বামীর দর্শন চাছিলেন, 
কিন্তু কুগ্ত লাক্ষাৎ করিলেন না। মীর তখন 

স্বামী-আজ্ঞা শিরোধাধ্য করিয়া নদীগর্ভে ঝল্প 
প্র্ধান করিপেন; নদী তাহাকে গ্রাস করিল না, 

অজ্ঞান-অবস্থায় তীরবর্তী করিয়! দিয়া গেল। 
জ্ঞানলাভ করিয়। মীর! পদব্র্জে বৃন্দাবনের 

পথে চপিলেন। রাজমহিধী আজ পথের 

(ভখান্লিণী, তাহাতে তাহার বিন্দুমাত্র ক্ষোভ 

ললাই। ক্ৃষ্ণনাম, ভরিনামগানে ধেন তীঞ্থার 
ক্ষুধাতৃষণ! পথশ্রম সকল কষ্ট বিদুরিত হইয়৷ 

গিয়াছে । যে পথে তাহার অনিন্দ্া গীতধ্বনি 

উঠিল সেই পথেরই চতুষ্পার্থে প্রচারিত হইয় 
পড়িল. যে, মীর! আসিতেছেন। অমনি গ্রাম- 

গ্রামাস্তর হইতে দলে দলে লোক তাহার 

পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়। চলিল- সকলেই বৃন্দাবন- 

পথের পথিক! মীরার সমস্ত যাত্রা-পথ 

পুপ্যময় ভক্তিত্রোতে প্লাবিত হইয়া উঠিল। 
প্রকাণ্ড এক দল তত্তযাত্রী লইয়া মীর! 
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বৃন্দাবনে পৌছিলেন। বেখানে শ্রীরষের 
পাদপন্নে আত্মনিবেদন করিয়। পূর্ণ আনন্দ লাভ 

ক্রিলেন। এই লমন্ন মীরার ষখোগাথ! সর্বত্র 

প্রচারিত হইর়! পড়িল। নানাস্থান হইতে 

তক্তবৃন্দ আপিয়! তাহার শিষাত্ব গ্রহণ করিল, 
তাহাদের মুখে মুখে মীরার রচিত গানগুলি 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়াইয়। পড়িল। 

মীরা-সন্প্রধায় নামে এক ধর্মসম্প্রধায়ও সংগঠিত 
হইয়! উঠিল। 

কুস্তের কানে এ সমস্ত কথাই পৌছিল, 
তখন মীরার প্রতি তিনি যে অন্তায় বাবহার 

করিয়াছেন তজ্জগ্ত অনুতপ্ত হইলেন, এবং স্বয়ং 

বুন্দাবনে গিয়া তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনাপূর্বক 

ঠাহাকে চিতোরে প্রত্যাবর্তন করিতে অনুরোধ 

করিলেন। মীর! চিরদিনই স্বামীর আজ্তান্ু- 

বঞ্ডিনী, এবারেও তিনি স্বামীর কথায় চিতোরে 

ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু অধিকদিন রাজপুরীতে 

বাস করিতে পারিলেন না। ধনমম্পদ 
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তাছার নিকট বিষতুল্য বোধ হইল, সেই 
জন্ত তিনি আবার বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন। 

কুস্তের অন্থরোধে তিনি মধ্যে মধ্যে চিতোরে 

দেখা দ্দিতে আসিতেন। 

মীর! শেষজীবন তীর্থপধ্যটনেই কাটাইন়1- 
ছিলেন। নাম-কীর্তন করিতে করিতে ভক্তির 

আবেশে মীর! প্রায়ই মুর্ছিভা হইয়া পড়িতেল 

অবশেষে একদিন চিরকালের মত মুচ্ছিত! 

হুইয়। পড়িলেন, আর উঠিলেন না। 
চিতোরে এখনও রগ্চোড় দেবের সহিত 

অীরাবাইয়ের ও পৃজা হইয়া! থাকে। 

করমেতিবাই 

মীরাবাইয়েরই মত ভক্তিমতী, ধার্মিক, 

বিছুযী রমণী আর একজন ছিলেন, তাহার নাম 

করমেতিবাই। ভক্তমালগ্রন্থে ইহার জীবনীর 

স্কন্টকটা আভাব পাওয়! যায়। 

ইনি দাক্ষিণাত্য প্রদেশে খাঞ্জল গ্রামের 
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পরগুরাম পাঁওতনামে রাজপুরেহিতের কন্তা' 

ছিলেন। পরশুরাম পরম বৈষ্ণব ছিলেন, অল্প 

বয়স হইতে কণ্তাকেও তিনি পরম বৈষ্ণবী 

করিয়! তুলিয়াছিলেন। শাস্ত্রের মর্মগ্রহণ 

ও বৈষ্বতত্বে পারদর্শিনী করিবার জন্য 

তিনি করমেতিকে রীতিমত শিক্ষ/! প্রদান 

করিয়াছিলেন। করমেতিবাই শৈশব কালেই 

বিশেষ বিদ্ভাবতী হইয়! উঠিয়াছিলেন। শিক্ষার 

সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের প্রতি তাহার প্রগাঢ় 

অনুরাগ পরিদৃষ্ট হইয়াছিল । 
সংসারবন্ধনে আবদ্ধ হইবার ভয়ে করমেতি 

বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু পিতার 

আজ্ডায় তাহাকে পরিণীতা হইতে হইয়াছিল। 

পিন্রালন্ে যতদিন ছিলেন তীহার কষ্টের 

কোন কারণ ছিল না? ধিবারাত্র মনের 

আননে হরিনান ও দেবার্চনা করিয়া সমর 

কাটাইতেন ; কিন্তু ন্বামীগৃছে পদার্পণ কগ্গিবা- 
মাত্রই চারিদিক হইতে অশান্তির শৃঙ্খল 
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তাহাকে বন্ধন করিতে লাগিল। স্বামীর সহিত 

ঘোর মনোমালিন্তের সুচনা! হুইল । তাহার 

স্বামী অবৈষ্ণব ও অত্ান্ত বিষরী ছিলেন। 

করমেতির প্রতোক ধর্ধানুষ্ঠান স্বামীর বাধায় 

প্রগীড়িত হুইয়! উঠিত। তিনি এই অত্যাচারের 
মধো অধিক দিন অবস্থান করিতে পাঁবিলেন 

না। স্বামীসংসর্গ ত্যাগ করিয়া পিতার সহিত 

বাদ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু বেশি দিন 

তথায় গাকা হইল না। কিছুদিন পরেই ন্দামী 
তাহাকে পুনরায় নিজ আলয়ে লইতে 

গ্আমিলেন। তখন করমেতি বড়ই চিস্তাকুল 

হইয়। পড়িলেন। স্বামীর কবল হইতে রক্ষ! 

পাইবার অন্ত উপায় নাই ভাবিয়! পলায়ন 

করাই যুক্িপিগ্ধ মনে করিলেন ;-_বৃন্দাবনে 

যাওয়া স্থির হইল। রাত্রিকালে শয়ন গৃহের 
বাহিরে আসিলেন, বাড়ীর সমস্ত দ্বার রুদ্ধ, 

পলাইবার পথ নাই। কি করেন? উপরের ঘর 

হইতে নীচে লাঁফাইয়া পড়িলেন। এই প্রকারে 
৮শ 
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ষাড়ীর বাহির হইলেন বটে,কিন্ধু বৃন্দাবনেয় পথ 
ত জানেন ন|। সেবিষয়ে চিন্তা করিবার অবসরও 

নাই, যে দিকে চোথ গেল সেই দিকে উর্দশ্বাসে 

চুটিয়। চলিলেন। 

প্রভাতে পরশুরাম কন্যাকে গৃহে ন। দেখিয়া 
চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। ক্াজার নিকট গিয়! 
কমার নিরুদেশের কথা জ্ঞাপন করলেন, ধাজা 

অনুসন্ধানের জন্য চতুদ্দিকে লোক পাঠাইলেনা। 
করমেতি এক প্রান্তর অভিক্রযজ 

করিতেছেন, পশ্চাতে জনকোলাহুল শ্রুতি" 
গোচর হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, 
তাহার অনুসন্ধানেই লোক আতে্ছে। 

বৃক্ষাদিনর্জিত প্রান্তরে লুকাইবার স্থান নাই। 
অনন্তোপায হইয়া উর্ধশ্বাসে ছুটিতে লাসিিন | 
কিছু দূরে এক মৃত উ্টদেহ দৃষ্টিপথে পড়িল। 
শৃগাল কুক্ুয়ে তাছার উদর-গহবরের ন্মস্থমযুংস 
নিঃশেষ করিয়! ফেলিদ্াছে, করমেতি তাহায়াই 
মধ্যে লুক্কাছিত হুইলেন। মুতদেছ পচা 
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গিয়াছে, ভীষণ .ছুর্খদ্ব, তিনি সে দিকে 

দৃক্পাত করিলেন না। যে রাগ্র-অনুচরেরা 

তাহাকে খুঁদিতে আসিঙ্জাছিল তাহারা 
কাহাকেও না দেখিতে পাইয়! অন্তর চলর! 

গেল। তখন করমেতি উদ্টদ্দেহ হইতে বাহির 

হইয়া পথ চলিলেন। পথে অনাহার, 

অনিদ্র! প্রভৃতি নানাবিধ ছুঃখভোগ করিয়! 

অবশেষে বৃন্দাবন পৌছিলেন। তাহার 

বহুদিনের আশ। পূর্ণ হইল। তিন বৃন্দাবনেই 

বাস করিতে লাগিলেন, সাধ মিটাইয়! শ্রীকৃষেের 

শপুজ! অচ্চনা ও নামজপ চলিতে লাগিল। 
পরশুরাম কন্তার অদর্শনে বড়ই কাতর 

হুইয়া পড়িগেন, তিনি খাজল গ্রাম ত্যাগ করিয়া 

ছুহিতা/ অনুসন্ধানে দেশ বিদেশ পরিভ্রমণ 

“ঙাগিলেন। অবশেষে বৃন্দাবনে কনার 

॥ পাইলেন। দেখিলেন, করমেতি 
চচ্ষু/ মুদিয়। ধ্যানে বসিয়! আছেন, ছুই চক্ষু 

বহিয়া দরদরধারে গ্চেমাত্র ঝবাঁরতেছে, একটি 

৮৯ 
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দিব্জ্যোতি তীাহাব দেহখানি যেন ঘিরিয়। 

আছে। পিতা কন্যার এই দেবীসদৃশ মৃস্তি 

দেখিয়! তাহার সম্মুখে মস্তক অবনত করিলেন। 

পরশুরাম কন্যাকে গৃহ প্রত্যাবর্তন করিবার 

জন্য অনেক অনুবোধ করিলেন, কিন্তু করমেতি 

বিনয়বচনে পিতাকে নিরস্ত করিলেন । তখন 

পরশুরাম নয়নের জল মুছিতে মুছিতে স্বগ্রামে 

ফিরিয়া গেলেন। কন্যার সকল বৃত্তান্ত তিনি 
রাজার নিকট গিয়্! নিবেদন করিলেন। 

রাজা অত্যন্ত ভগবৎ-প্রেমিক ছিলেন। 

তিনি করমেতির রৃষ্ণ-ভন্তির কথ! শুনিয়!* 

তাহাকে দেখিবার মানসে বৃন্দাবনে গেলেন । 

তাহাকে দেখিয়া তিনি বড় প্রীত হইলেন এবং 

তাহার বালের জন্য বৃন্দাধনে একটি কুটার 
নিশ্মাণ করিয়। দিতে চাঞিলেন। কিন্তু তাহাতে 

ভূমধাস্থ অনেক কাটাণুর জীবন বিনষ্ট হইবে 
বলিয়া করমেতি আপত্তি করিলেন, রাজ! তত্রাচ 

কুটার নির্মাণ করাইয়! দিলেন। সেই কুটীরের 
ও 
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ধ্ব.শীবশেষ আজও করমেতির কীত্তিশ্বৃতি বহন 

করিতেছে । 

লক্ষমীদেবী 

ইনি মিথিলারাজ চন্দ্রসিংহের মহ্ষী; 
লছিম! নামেই পরিচিত। ইনি বিদ্যাচর্চার 

বড় অন্ুরাগিনী ছিলেন, সেইজন্য নিজগৃহে 
তিনি অনেক মৈথিল পণ্ডিত প্রতিপালন 

করিতেন। বিবাদচন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা 

মিসরূমিশ্র ও মিতাক্ষরটীকা-রচগ্লিতা বালভুট্য 

ইহারই আশ্রয়ে ও পৃষ্ঠপোধকতায় প্রতিষ্ঠ। 
লাভ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীদেবীর দর্শনশাস্ত্রে 

বিশেষ বুৎপত্তি ছিল, পণ্ডিতদিগের সহিত 

তিনি এ শাস্ত্রপত্বন্ধীয় কুট প্রশ্ন দক্ষতার 
সহিত বিচার করিতেন । ইনি স্বয়ং মিতাক্ষর- 

ব্যাখ্যান নামক গ্রসিদ্ধ মিতাক্ষরটাক! রচন! 

করেন। এই গ্রন্থে তাহার বিস্যাবুদ্ধির বিলক্ষণ 

পরিচয় পাওয়। যায়। 

এ 
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প্রবীণাবাই 

বুন্দেলখগ্ডের রাজ! ইন্দ্রজিৎ সিংছের লভ। 

অনেক কবিরত্ব উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। 

তীছাদের মধ্যে বিদ্ষী প্রবীণাবাই ও পণ্ডিত 
কেশবদাস প্রসিদ্ধ ছিলেন॥ প্রবীণাবাই ছোট 

ছোট কবিতা রচনা করিতেন। সেগুলি 

রাজনভায় ও অন্যত্র বিশেষ প্রশংসা লাভ 

করিয়াছিল। কবি কেশবদান এই বিদুষী 
রমণীর সম্মানার্থ তাহার “কবিপ্রিয্া' কাব্য" 

রচনা করেন। 
অল্পদিনের মধ্যেই প্রবীশাবাইয়ের কবিত্ব- 

যশ দিগ্বিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। 

সমাট আকবন্ন তাহার সেই যশোগাথা শ্রবণ 

করিয়া তাহার সভান্প প্রবীণাকে আহ্বান 

করিলেন। কিন্তু রাজ! ইন্ত্রঞ্ধিং তাহাকে 
যাইতে দিলেন না। ইহাতে আকবর অনস্তষ্ 

হইন্ব! ইন্দ্রঙ্গিতের এই বিজ্রোহাচরশের জন্ 

নং 
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দশ লক্ষ মুদ্রার অর্থও করেন। এই উপলক্ষে 

কবি কেশবদাস আকবরের দরবারে গমন 
করেন এবং বীরবলের সাহায্যে ইন্জ্রজিতকে 

অর্থনণ্ড হইতে মুক্ত করেন। কিন্ত প্রবীণাকে 

সম্রাট সমক্ষে উপস্থিত হইতে হুইল। ভিনি 

নিজের বিদ্ধাবত্ার পরিচয় দিলে পর তাহাকে 

আকবর ছাড়িয়া দিলেন। আকবর এই 

বিছ্ধী রমণীর পাগ্ডত্যে বিস্মিত ও মুগ্ধ হুইয়া- 

ছিলেন। দরবারে আকবরের সহিত প্রবীণা- 

বাইয়ের ষে সমস্ত কথোপকথন হইয়াছিল এবং 

তৎকালে ষে সমস্ত ঘটনা ঘটে তাহ একখানি 

কাব্যগ্রন্থে আন্মপূর্বিক বর্ণিত আছে। 

মধুরবাণী 

তাঞ্জোরের অধিপতি রদুনাথ ভূপাল বড় 
বিস্কান্গরাগী ছিলেন। তিনি অসংখ্য পণ্ডিত 

লইয়৷ রাজসভায় বসিতেন, সেখানে তাহাদের 

সঙ্গে ধর্ছের ও কাব্যের আলোচন! চলিত $-- 

৩ 
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পণ্ডিতের! প্রতিদিন নৃতন নূতন কাব্য রচন! 
করিয়া সাজাকে শুনাইয়া তুষ্ট করিতেন। 

এই সকল পণ্ডিতদের পাশে অসংখ্য 'বিদুবী 

নারীও বসিম্া রাজলভা উজ্জল করিতেন। 

তাহারাও পগ্ডতদিগের সহিত ধর্ম ও কাব্য 

আলোচনায় যোগ দিতেন। মহারাজের কানে 

নব-নব-ছন্দে-গ।থ। নব নব কাব্য প্রতিদিন 

শুনাইতেন। এই সকল বহু বিদুধীর মধ্যে 

মধুরবাণী বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। মহারাজ 

সকল সভাপগ্ডিত অপেক্ষা তাহাকে সম্মান 

করিতেন, তাহার রচনার মুগ্ধ হইতেন। 
একদিন মহারাজ শত শত বিদুষী রমণী 

পরিবেহ্িত হইয়। রাজসভায় বসিপ্ন। আছেন ) 
কোন রমণী তাহাকে রামারণ গান 

শুনাইতেছেন, কোন রমণী ধর্মসঙ্গীত শুনাই- 

তেছেন। এক বিছুধী সে ধন মহারাজকে 

উপলক্ষ করিয়া! এক কবিতা রচনা! করিয়া 

আনিক্মাছিলেন, তাহাতে শ্রীরামচন্ত্রের প্রতি 
8 
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মহারাজের কিরূপ অচল! তাক্তি তাছাই বর্ণত 

ছিল। কবিতান্ন বেখানে রানচন্দ্রের প্রতি শ্ভব- 

স্তুতি ছিল, রামচন্দ্রের চরিত্র ব্যাখ্যান ছিল, 

সেই অংশগুলি শুনিতে শুনিতে রাজ! তন্ময় 

হুইল! গেলেন। কবিতা শেষ হইলে তিনি 

বলিলেন--“আমি এতবার রামচরিত্র শুনিয়াছি 

কিন্তু উহা! শুনিতে কখন আমার অরুচি জন্মে 
নাই, যতবার শুনি ততবারই নুতন বলিয়! বোধ 
হয়, ততবারই বিপুল আনন্দ লাভ করি। 
আমার সভাপশ্ডিতের] ও বিদধী মহিলার! 

আমাকে বুধবার রামনামগান নান! ছন্দে 

রচন! করিয়। গুনাইয়াছেন, কিন্তু তাছাদের 
রচনার মধ্যে যেন কি একট! অভাব বোধ 

করিয়াছি, যেন সব কথ! তাহাতে বল! হয় 

নাই, রামচন্দ্রের গুণকীর্তন যেন পূর্ণভাবে 
কর! হয় নাই। আমার ইচ্ছা এমন করিয়া! 

কেছ রামচরিত্র রচন! ককষন যাহাতে এই 
জভাবটুকু বোধ করিতে না পাগ্ি।” 

৯৫ 



ভারতীয় বিছষী 

রঘুনাথ, সভার সকলকে আহ্বান করিয়া 
এ কার্ধোর ভার দিতে চাহিলেন ১ কিন্ত কি 

নারী কি পুরুষ কেনই সাহস করিয়! সে ভার 

গ্রহণ করিতে উঠিলেন না! । মহারাজ বিষণ 
মনে সে দিন সভা ভঙ্গ করিলেন। 

সেই রাত্রে মহারাজ স্বপ্লে দেখিলেন ধেন 
শ্ীরামচন্ত্র শ্বয়ং তীহার শিল্পরে বসিল্না 

বলিতেছেন-_-প্নরপতি ! বিষণ হইও ন[। 

সরম্বতীসম! মধুরবাণী তোমার সভার আছেন, 

তাহার গানে আমিও সন্তুষ্ট, তাহাকেই তুমি” 

রামায়ণ রচনার ভার দাও--তিনিই এই 

কার্ধের একমাত্র উপযুক্ত ।” 

পরদিন সকালে মহারাজ মধুরবানীকে 

স্বপ্নের কথ! বলিলেন। মধুরবানী তাচা শুনিয়! 

বলিলেন- “্জাজার রাজা শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ 

আমার শিরোধার্ধ্য। তিনি বখন সহায় আছেন 

তখন এ কাধ্যে আমার কোন দ্বিধা নাই. 

আমার সমস্ত ত্রুটি অন্তর্ধামী মার্জনা করিবেন” 
৫, 



তানতীয় বিহবী 

মধুযবাণীর সেই ভালপত্রে-লেখা রামায়ণ 
বাঙ্গালোর যালেশবর বেদবেদাস্ত মন্দির নামক 
পাঠাগারে রক্ষিত আছে। ইহার সম্পূর্ণ অংশ 
পাওয়া যায় নাই। 

যতটুকু পাওয়। গিয়াছে তাহাতে চতুর্দশ 
সর্গ পর্যন্ত আছে। এ চতুর্দশ সর্গ নানা, 

ছন্দে লেখ! দেড় হাজার গ্লোকে পরিপূর্ণ। 
প্রথমে শুচনায় গ্রন্থকত্রী দেবতাদের নিকট 

হইতে তাঞ্জোরাধিপতি রঘুনাথের জন্ত 
আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতেছেন; তাহার পর 

তিনি বান্সীকি, ব্যাস, কালিদাস, বাণতট্র, 
মাঘ প্রসূতি মহাকবিদিগকে সম্মান-জ্ঞাপন 

করিয়াছেন। ইহার পয়ে হ্থুললিত ভাষায় 

রঘুনাথ-ভূপালের ন্নাজসভার বিবরণ প্রদত্ত 

হইয়াছে । তৎপরে পূর্ববর্ণিত এই গ্রস্থ রচনার 

সুচনা বিবৃত হুইয়াছে। এই বর্ণনায় 
জানিতে পারা যার যে শত শত বিদ্ষী 
রমণী রখুনাথের রাজসভ! অলম্কৃতি করিদ্না 

৭ 



ভাতীয় বিচুধী 

থাকিতেন। এইখানে প্রথম বর্গ শেষ। তাহায় 
পর আসল গ্রন্থ রামারণ আরম; ইহাতে 
রামান্ণণ আন্ুপূর্র্ণিক বিবৃত আছে। 

মধুরবাণী অশেষ গুণবতী ছিলেন। তিনি 
চমতকার বীণা বাদন করিতে পারিতেন,-- 

তাহার বীণার আলাপ শুনিলে মনে হইত 

যেন স্বর্গ হইতে সরস্বতা আসিয়। বীণার তায়ে 

বঙ্ধার দিতেছেন। তিনি তেলেগড ও সংস্কৃত 

এই ছুই ভাষায় বিশেষন্ধপে অভিজ্ঞা ছিলেন। 
কথিত আছে যে, তাহার এমন অপাধারণ 
ক্ষমত|! ছিল যে তিনি বারে! মিনিট সময়ের 

মধো এক শত শ্লোক রচন! করিতে পারিভেন। 

তিনি নৈষধকাব্য ও কুমারসম্তব রচনা 

করিয়াছিলেন। তিনি সপ্তদশ শতার্বীতে 

জাবিত ছিলেন। মধুরবাণী সম্বন্ধে মার কোন 

বিবরণ পাওয়! যার ন।। 



ভারতীয় বিহষী 

মোহনাঙ্গিণী 

ইনি দ্াক্ষিণাত্যের কৃষ্ণররালু নামে 

রাজার কন্তা। বাল্যকালে তিনি পিতার 

নিকট হইতে সুশিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। 

রাজা রামরয়।লুর সহিত ইহার বিবাহ হন়। 

বিবাহের পরও অধিকাংশ সনর তিনি গ্রন্থপাঠ 

ও ভাষ। শিক্ষার কাটাইতেন। বাল্যকাল 

হইতেই তিনি কৰিতা র5না করিতে পারিতেন 
এবং যৌবনে কাব্য রচনায় যশস্থিনী হইয়া 

উঠেন। ইনি মরিচীপরিণয় নামে একখানি 

কাব্য রচন! করিয়াছিলেন; গ্রন্থথানি পগ্ডত- 

সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। কথিত 

আছে, পিতার রাজসভাপ্ তিনি নিজের রচনা 

পাঠ করিয়!.সভাপগ্িতগণকে মুগ্ধ করিতেন। 

মোহুনাঙ্গিনী পুর্ণ যৌবন অবস্থায় বিধবা 
ছন, এবং শ্বামীর চিতাশয্যার প্রাণ বিসর্জন 

কারেন। 

৪২) 



ইনিও একজন দাক্ষিপাত্যবাসিনী। রাজা 
কৃষ্ণদেবের সময় ইনি সাহিত্যক্ষে তরে বশোলাভ 

করেন। মলী একজন কুস্তকার়ের কন্ত। 

ছিলেন, শিক্ষার প্রতি তাহায় অত্যন্ত অন্থয়াগ 

ছিল। তিনি কবিতা রচন! করিতে পারিতেন 

এবং তাহার রচন! মৌলিকত। ও প্রতিভাপুর্ণ 
ছিল। কথিত আছে, ন্নানের পর চুল 

শুকাইবার সময় তিনি লিখিতে বসিতেন এবং 

এইরূপ করিয়া একখানি রামায়ণ রচন! করিয়। 

ফেলিয়াছিলেন। তাহার রামারণখানি এতদূর 

প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল বে, পঙ্ডিতগণ নেখানি 

বিষ্কালয়ের পাঠ্যরূপে নির্বাচিত করেন। 

অভয়ার 

ইবি এশ্াক্ষিণাত্যবাসী ভগবান নামে এক 
জ্াক্মণের দুহিত। ইনি কিরূপ বিভ্ভাবতী 
ডি 



ভারতীয় বিহ্যী 

ছিলেন তাহা! ইছার সন্ধে একটি প্রবাদ 
হইতেই বুঝিতে পারা যায়,--লোকে বলিত 

'তিনি দেবী সরম্বতীয় কন্ত! ছিলেন । 

অভয়ারেয় ভ্রাতা ও ভগ্মীগণ সকলেই 
সাহিত্যজগতে স্থপ্রতিষঠঠিত ছিলেন। ভ্রাতৃগণ 

প্রতিভাশালী কবি বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়া- 

ছিলেন এবং ভগ্নীগণেরও এ খ্যাতি অন্ন ছিল 

না। কিন্তু তিনি তাহাদের নকলের শ্রে্টস্থান 

অধিকার করিয়াছিলেন। জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, 
আমুর্বেদ এবং ভুগোলে তাহার জ্ঞান 
অপীম ছিল। তিনি ভূগোলসঘন্ধে একখানি 
'উৎকুষ্ট গ্রন্থ কবিতায় রচন! করেন এবং জ্যোতিব 

ও বিজ্ঞানবিধয়ক পুন্তক'ও প্রণয়ন করিয়া- 

ছিলেন। তিনি আমরণ অবিবাহিতা ছিলেন 

এবং দেশের সমগ্র পঞ্ডিতমগুলী তাছার যশ 

গান করিতেন । 

উপাগ্গ! নামে ইছার এক ভমী “নীলি 
পাঁটল” নামে একখানি গ্রন্থ প্রণপন 

১৬১ 



ভারতীয় বিছ্বী 

করিয়াছিলেন) এবং ভলী 'ও মুরেগ! নাষে 
ভগ্বীদ্ঘয় নানা খগও্কাব্য ও কবিতা রচন! 

করিয়া যশস্থিনী হইয়াছিলেন। 

নাচী 
দাঁক্ষিণাতো এলেশ্বর উপাধ্যায় নামে এক 

মহাপগডত ছিলেন। তিনি দর্শনশান্তে, বিজ্ঞানে, 

আযুর্ধেদে এবং জ্যোভিষে অসীম জ্ঞানসম্পন্ন 

ছিলেন, তাহারই এক কন্যার নাম নাচী। 

নাচী অল্পবয়সে বিধবা হন। উপাধ্যায় মহাশর 
একটি টোল স্থাপন করিম্বা নানা দেশের 

ছাত্রদিগকে শিক্ষ/! দান করিতেন । তাহার 

কণ্ঠা যখন বিধব| হইলেন তখন তিনি তাহার 

শিষ্যগণের সহিত এই কন্তাকেও শিক্ষ৷ প্রদান 

করিতে লাগিলেন। নাচী তেমন প্রথরবুদ্ধি ও 

মেধাবিনী ছিলেন না, সহজে কোন বিষন্ন 

শ্রিক্ষ/! করিতে পারিতেন না। সেই জন্ত 

মনে মনে তিনি বড় হুঃখবোধ করিতেন । 
১৬২ 



ভাঙ্গতীয় বিছধী 

উগাধ্যায় মহাশয়ের অনেক ছাত্রও নাচীর 
মত অল্লবুদ্ধি ছিপ; তাহাদের বৃদ্ধি প্রথর ও 

শ্থৃতিশক্তি প্রবণ করিবার জন্ত এলেশ্বর 

আমুর্বেদশান্ত্র মন্থন করিতে লাগিলেন। তিনি 

জ্যোতিষ্পতি নামে একগ্রকার লতার আবিষ্কার 

কমিলেন;--সেই লতার রস সেবন করিলে 

মেধাশক্তি বুন্ধপ্রাপ্ত হয়। এলেশ্বর প্গিত 

এই জ্যোতিষ্পতি-রস সেবন করাইয়। অনেক 

ছাত্রকে মেধাবী করিয়া! তুলিয়াছিলেন। 

'াচী তাহ! দেখিয়া! একদিন অধিক পরিমাণে 

নেই রল সেবন করিয়! ফেলিলেন। এ রম বেশি 

মান্রা় সেবন করিলে বিবতুল্য ফল দন করে। 

নাচীর অসহ গান্রদাহছ উপস্থিত হইল, তিনি 

যন্ত্রণায় কাতর হইয়া এক কৃপের মধ্য 

লাফাইরা পড়িলেন; এবং তথায় অর্দ- 

অটৈতন্তভাবে আট ঘণ্টাকাল পড়িয়া রহিলেন । 

স্বাহার পিতা এ ঘটনা! জানিতেন না, তিনি 

ফল্তার আকশ্মিক অদর্শনে চতুর্দিকে অন্েষ 
৬ 



তাক্কসীয বিচ্বী 

করিয়া অবশেষে “নাচী নাচী? বলির ক্রন্দন 

করিতে লাগিলেন । এতক্গণ জলমগ্ থাকিনা 

বিষ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল; নাচী তখন 

পিতার কণন্বর শুনিয়া কুপমধ্য হইতেই 
উত্তর দ্রিলেন। পিতা আনিয়া তাহাকে 

উদ্ধার করিলেন। ইহার পরই নাচী 
অসীম মেধাশক্তিশালিনী হইয়া উঠেন? 

এবং অল্পদিনের মধ্যে সমস্ত শান্তর আর্ত 

করিয়া ফেলেন। 

ইহার পর, নাচী নিঙ্জে কবিতা রচনা 
করিতে আরস্ত করিলেন; তাহার কবিতাগুলি 

ভাবমাধুর্যে ও ভাষাচাতুর্য্যে সম্পদশালিনী। 
সর্বশেষে 'নাচী-নাটক* নাম দিয়া তিনি নিজের 

জীবনচরিত কাব্যাকারে প্রণয়ন করেন, 

তাহাতে তাহার হঃখময় বৈধব্যজীবন 

ফরুপস্ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। 

পরিণত বয়লে নাচী ভীর্ঘবাত্রায় বহির্ণন্ 

হন? এবং নান! প্রদেশ ভ্রষণ ককসিযা! 
১৩৪ 



ভারতী বিছযী 

ক্লিন]! নানাস্বানের পণ্ঙিতদ্দিগের সহিত 

শাস্ত্রীয় ভর্কে দিখিজয় করিয়।! পিভৃভবনে 
প্রত্যার্র্ভন করেন। 

গুল্বদন বেগম 

ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজে স্ত্রীশিক্ষা 

যে প্রচলিত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। 

নবাব, আমিরওমরাহদিগের কন্তারাও তখন 

রীতিমত লেখাপড়া শিখিতেন এবং তাহাদের 

'অধো অনেকে কাব্য, ইতিহান গ্রভৃতি রচনা 
করিয়া গিয়াছেন। অনেক মুসলমান রমণীর 

কোমল চরিত্র বিদ্তার জ্যোতিতে আজও 

ভউত্ভতাসিত হইয়। আছে। 

গুলবদন বেগম দিলীম্বর বাবরসাহের 

ছুছিতা এবং সম্রাট আকবরের পিতৃষ্বস! 

ছিলেন। তিনি তাহার ভ্রাত৷ হুমান্ুনের 
সহিত সর্হঘা একত্রে থাকিয়া ভারতবর্ষের 

রিছির:স্থালে ভ্রমণ করিয়। বেড়াইতেন। 
১, 



ারভীয় দি 

ভিনি প্রথর বুদ্ধিঘতী ছিলেন। হাসুন 

রাজ্যসন্বন্ধীয় অনেক কাধ্য তাহার পরামর্শ 
ব্যতীত করিতেন না। তিনি ভ্রাতার সম্পদে 

বিপদে প্রধান সহায় ছিলেন এবং যুদ্ধবিগ্রহ- 

কালেও তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। 

গুলবদন হুমামুন-নাম! গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 

এই গ্রন্থে হুমায়ূনের বিস্তৃত জীবনী এবং 

তাহার সময়কার অনেক প্রধান প্রধান ঘটন। 

স্থনর ও ন্শৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ হুইয়াছে। 

স্থপ্রসিদ্ধ এতিহাসিক বিভারিজের পত্বী এই 

হুমাুন-নামার এক ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ 
করিয়া গুলবদনের নাম ইঠিহাপে চিরম্মরণীর 

করিয়! রাখিরাছেন । 

জেবুমেস। 

জেবুন্নেস! দিলীর পরাক্রান্ত মোগল সম্রাট 

ওরংভ্রেবের কন্তা। ইহার মাতাও কোন 
বুদলযান নৃণতির কন্তা ছিলেন। সম্রাট 
৯.৬ 



ভারতীয় বিভ্ধী 

লেবুক্বেদাকে অত্যন্ত ন্নেহ করিতেন, এবং 

বাল্যবয়দেই তাহার প্রতিভার পিচন্ন 

পাইয়। নিজেই তাহার শিক্ষার তার গ্রহণ 

করিয়াছিলেন। ভ্রেবুযনেসার স্থৃতিশক্তি খুব 

প্রথর ছিল) অল্প বয়সেই তিনি সমগ্র 

কোরাণসারফথানি কগস্থ করিয়! পিতার নিকট 
আবৃত্ত করিয়াছিলেন। ওুরংজেব ইহাতে 

অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়! তাহাকে ত্রিশ লহত্ত সবর্ণমুদ্রা 

পুরস্কার দরিয়াছিলেন। 

শারীরক সৌনাধ্য ও মানসিক গুণরাঞ্জিতে 

জেবুন্নেস! অতুলনীয়! ছিলেন। তিনি 
স্বাভাবিক প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া- 

ছিলেন। বিপুল রাজৈশ্বধ্য ও বিলাসের 

ক্রোড়ে প্রতিপালিত! হইয়াও তিনি এই ঈশ্বর- 

দত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করেন নাই; 

স্থশিক্ষা ও অধ্যবসারগুণে ইহার ধথোচিত 

বিকাশসাধনেই সমর্থ হইয়্াছিলেন। অনেক 

বিবয়েই তিনি তৎকালীন সমাজের আগ্রবর্তিনী 

গণ 



ভারতীয় বিবী 

ছিলেন, ইহ! তীহার নায় রমণীর পক্ষে কষ 

গৌরবের কথ! নছে। আরব্য ও পারন্ড 

ভাষায় গ্রেবুর্েধার বিশেব ঘু[ৎপত্তি ছিল। 

ফথিত আছে, তীাছার হস্তাক্ষরও খুব সুন্দর 

ছিল, এবং তিনি নান! ছাদে লিখিতে 

পারিতেনণ তাচার পাঠাম্থুরাগঙ বিশেষ 

প্রশংসনীয় ছিল। তাহার প্রকাও পুস্তকাগারে 

ধর্দ ও সাহিতা সম্বন্ধীয় বহুসংখ্যক গ্রন্থ 

সংগৃহীত হুইয়াছিল। 

বাল্যেই জেবুন্নেসার কবিত্বশক্তি বিকশিত 

হইয়। উঠে। তিনি কয়েকথানি কাবাগ্রন্ 

প্রণয়ন করিয়াছিলেন। গদ্ভ রচনায়ও তাহার 

শক্তি ফম' ছিল না। রুচির নির্মলতা ও 

ভাষার মাধুর্যাই তাহার রচনার 'বশেষত্ব। 

তার কবিভাগুলি আজও মুদলমান পণ্ডিত- 

গ্রণের মুখে মুখে স্থুর-লয়ে আবৃত্তি হইতে 

গুন। যায়। 

জেবুর্রেমা যে কেবল বিভানুয়াগিনী 

৬৬০ 



ভারতীয় বি 

ছিলেন তাহা নহে, শিক্ষিত ও গুণবান্ 
বাক্তিবর্গকেও তিনি যথেষ্ট সাহাব্য এবং 

উৎ্সাহ্দান করিতেন। তীছারই অর্থ- 

স/হায্োে প্রতিপাপিত হইয়া! অনেক লেখক, 

কবি ও ধার্মিক লোক স্বীয় স্বীয় অনুষ্ঠানে 

দেছ মন নিয়োগ করিয়া যশন্বী হইয়া- 
ছিলেন। মোল্লা সাফিউদ্দীন আরজবেগি 
কাশশীরে থাকিয়। “তফলির-ই-কবির*+ নামক 

গ্রন্থের অনুবাদ করেন, ইহাও গ্েবুরেসার 

অনুগ্রহের ফল। আর়জবেগি কৃতজ্ঞতার 

নিঘর্শনস্বপ্ূপ গ্রন্থের নাম “জেবুন্তফসির” 
রাখিয়াছিলেন। এতত্তিন আরও অনেক 

গ্রন্থকার তাহাদের রচিত গ্রন্থ পেবুনেলার 

নামেই উৎসর্গ করিয়াছিলেন॥ ইহাতে স্পষ্টই 

বোধ হয়, সেকালে শিক্ষিত সমাজে জেবুন্লেলার 
প্রতিপত্তি বড় সামান্ত ছিল না। 

রাজনীতিক্ষেত্রেও জেবুনেসার খ্যাতি বথে 

ছিল। তিনি বিশেষ আগ্রহের পহিত 
ডি 



ভারতী নিয্দী 

রাঁজনীতিশান্রা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। 
রাঞ্ষকার্যে রৌশন-আরাই ওরংজেবের প্রধান 
সহায় ছিলেন, কিন্তু তাহার মৃত্যুর পয় 

'জেবুয্নেমাই তাহার স্থান অধিকার করিয়া 

পিতার উপর প্রভূত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। 
ওরংজেব এই বুদ্ধিমতী কন্টার উপদেশ ন! 

লইয়। প্রান কোনে গুরুতর কার্ষ্যে হস্তক্ষেপ 

করিতেন না। জেবুন্নেসার বয়স তথনও ২৫ 

বৎসর অতিক্রম করে নাই; সম্রাট একবার 

অত্যন্ত অন্থ্স্থ হইয়! পড়িলেন। ন্নেহময্ী কন্ত। 

তখন বায়ু পরিবর্তনার্থ কাশ্মীরে যাইবার জন্ত 

পিতাকে অনুরোধ করিলেন । কন্তার পরামর্শ 

যুক্িসিদ্ধা 'হইলেও, ওরংজেব প্রথমে 

এ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই; কারণ বৃদ্ধ 

সাজেহোন তখনও আগরার ছুর্গে অবরুদ্ধ ? 

--তিনি কাশ্শীরে গেলে সেই স্বযোগে 

রাজামধ্যে কোনো বড়যন্ত্র উপস্থিত হইতে 

পান্ছে এই মনে করিয়া! সন্দিপ্কচিত্ত সম্রা্টি 
১২% ১ 



ভাততীয় বিচ 
পিতৃহত্যার কল্পনাও করিয়াছিলেন। কিন্ত 

কোনে! গুরুতর কাধ্য তিনি জেবুরেলাকে 
্রিষ্তাসা ন|/ করিয়া! করিতেন না) কন্তাও 

তাহার অভিপ্রায় জানিতে পাঁরয়৷ নানারূপ 

উপদেশে এই মহাপাপের অনুষ্ঠান হইতে 

তাহাকে নিবৃত্ত করিক়াছিলেন। শীপ্বই 
সাজেহানের মৃত্যু হইল; তখন ওরংজেব 

নিশ্চিন্তমনে কাশ্নীরযাত্র! করিলেন। জেবুন্নেলাও 

পিতার অনুবন্তিনী হইলেন | যতকাল জীবিতা 

ছিলেন, জেবুনেলা! সর্বঘ! পিতার কাছে 

কাছে থাকিয়া তাহাকে কর্তব্য উপদেশ 

দিতেন। 

জেবুনেস! শিবজীকে ভালবামিতেন। 

- লোকমুখে শিবজীর বীরত্বগাথ৷ শুনির! 

তাহাকে তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন। 

যেঞিন রাজা জয়সিংহের প্রয়োচনার 

ভুলিয়া শিবজী ওরংজেবের সহিত তাহাদের 

বিবাধ্ধের একটা মীমাংল! করিবার জন্ত দিনীর 
১১২ 



ভারতীয় বিহ্বী 

'আবঘরধারে আসিয়! উপস্থিত হইলেন সেইদিন 
ববনিকা-অন্তরাল হইতে জেবুরেগ! তাহাকে 
প্রথম দেখিলেন। 

ধরংজেব-_-ধাছার প্রতাপে সমগ্র ভারতবর্ষ 

কম্পমান তীহার সন্ধে শিবজী যখন 

নির্ভয়ে আসিয়! দাড়াইলেন, তখন তীহার সেই 
অটল বীরমৃত্তি, প্রতিভা-প্রধীপ্ত তীব্র চক্ষু, 

তেজস্বী অঙ্গভঙ্গী, জেবুনেসা মুগ্ধ নয়নে দেখিতে 

লাগিলেন। কল্পনায় যাহাকে পুজা! করিয়। 

আমিতেছিলেন চোখের সঙ্দুথে সেই আরাধা- 

দেবতাকে দেখিয়। জেবুন্নেসার চিত্র স্বর্গীয় প্রেমে 
তরিয়া উঠিল)__মনপ্রাণ সেই মহারাষট্রীয় 
বীয়ের পতদলে আপনি লুটাইয়! পড়িল। 

সম্রাট-দরবার়ে শিবজীর যতটা! সম্মান 
পাওয়া উচিত ছিল ওরংজেব তাহা দ্বান 
করিলেন না। শিবজী তাহা! বুঝিতে পারিরা 

হন্গে মনে গর্জন করিতে লাগিলেন, সভভাসচ্ 

ও অনাত্যবর্গ তাহাতে মুখ টিপিয়া। হাসিতে 
৯২ ূ 
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লাগিলেন, কিন্তু জেবুন্নেদার চোখ ফাটিয়া! জল 

বাহির হুইয়! পড়িল !-__প্রেমাম্পদের সম্মানের 
অন্ত তিনি সামান্ত রমণীর ন্যায় কাদেন নাই) 

সাধারণের সমক্ষে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে বীরের 
অপমানে ধর্মের অপমান হইতেছে দেখিয়া 

তাহার হৃদয় ছুঃখে উদ্বেগিত হইয়! উঠিম্লাছিল! 

সভা ভঙ্গ হইলে জেবুন্নেস৷ পিতৃদনক্ষে 

গিয়। অত্যন্ত অভিমানমিশ্রিত স্বরে: 

বলিলেন_-প্জীহাপনা, সভা মধ্যে বীরের 

অসম্মান করাটা! ভাল হয় নাই।” কথা শেষ 

হইতে না হইতেই তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া 

উঠিল! 
ওরংজেব বিশ্ময়ের সহিত কন্তার মুখের 

উপর তীক্ষ দৃষ্টিপাত করিলেন, আদল 

কথাট| বুঝিতে তাহার বিলম্ব হুইল ন|। 
কন্তাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, ক্রোধ 

দমন করিয়া বলিলেন,_বুবিয়াছি শয়তানের 

ফাদে পা দিয়াছ! বেশ! কাফের যদি পবিত্র 
১১৩ 
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উসামধর্ম গ্রহণ করে তাহা হইলে তাহার 

সকল অপরাধ মার্জনা করিয়া তোমাকে 

বিবাছের অনুমতি দিব। 

কথাটা! শুনি! জেবুনেলা! লজ্জায় মরমে 

মরিয়া গেলেন। ঠিনি নিজের নুখের ভজন্ঙ 

বিঝাথ্র সম্মতি লইতে পিতার নিকট আনেন 

নাই, বীরের অপমানের প্রতিবিধান করিতে 

'মাপিয়াছিলেন, এই কথাটা আর পরিফার 

করিয়া! বলিতেও পারিলেন না! মনেমনে 

কেবলই নিজেকে ধিকার দ্বিতে লাগিলেন, - 

“ধিক আমাকে, নিভৃততম হৃদয়ের গোপন 

কথাটা চাপয়। রাখিতে পারিলাম না! কেবল 

স্বার্থ টাই প্রকাশ করিয়া! ফেলিলাম !” 

সেই দ্দিন হইতে জেবুল্েসা তাহার প্রেম 
অতি সঙ্কোচে ও গোপনে আপনার মধ্যে 

পোষণ করিতে লাগিলেন। 

তিনি কখনও শ্িবজীকে লাভের অন্ত 

উম্মাদিনী হুইয়। ফেরেন নাই, শিবজীর প্রেম 
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পাইবার আশ মনের কোণেও কখন স্থান 

দেন নাই, _জেবুন্নেসার ভালবাসা কোনো দিন 

প্রতিদানের অপেক্ষা রাখে নাই। তিনি 

শিবঞ্জীকে যতটা না ভালবালিতেন, শিবজীর 

বীরত্ব, তাহার তেজকে তিনি তত অধিক 

ভালবাসতেন ॥। তিনি শক্র-কন্তা, মুসলমান 

ছুহিতা, তাহাকে বিবাহ করিতে হইলে 

শিবপীর সে তেল পাছে খর্ব হইয়! যায় 

সেইজন্য তিনি কখন শিবজীর কাছে আপনার 

"প্রেম প্রকাশ করেন নাই, কখন তাহার £প্রম 

ভিক্ষা করেন নাই,--শিবজীকে মহস্তের 

যে উচ্চশিখরে স্থাপিত দেখিয়াছিলেন, তাহার 

নিজের তৃপ্তির জন্য তাহাকে সে স্থান হইতে ভর 

দেখিতে তিনি কনম্মিন কালে আকাজঙ্া 

করেন নাই। তিন শিবজীকে শুধু ভালই 

বাধিতেন। 

জেবুন্নেসা! যে কবিত| লিখিয়াছেন তাহাতে 

তাহার জীবনের এই করুণ কাহিনী পরিস্ফুট 
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হইয়! উঠিগ়্াছে-_কাব্-রাজ্যে তিনি আত্ম- 
গোপন করিতে পারেন নাই। 

জেবুল্পেমার কবিতায় তাহার প্রেমের 

ব্যর্থতা ম্ন্দর হইয়া ফুটিয়াছে ;- কবিতার 

ছত্রে ছত্রে একটা স্নিগ্ধ নিরাশ প্রেমের আকুল 
গান কাদিয়! কাদিয়া ফিরিতেছে | 

গর্চে মন্ লীয়লি তন্তন্ 
দিল চু মজনু দর হাওয়ান্ত,। 

সর্ ব-সহর! মী জনম্ 
লেকিন হার্া-ই-জেঞ্জির পাত ॥ 

বুল্বুল্ আজ্ সাগিরদিয়ন্ 
শুদ্ হম্নিশিনে গল্ ববাঘ্। 

দিদারে মহববৎ কাবিলম্ 

| পরওয়ান। হম্ সাগির্দে মাত্ত- 
দ্রনেহ] খুনম্ জাহির 

গর্চে রঙ্গে লাজকাম্। 

রঙ্ষে মন্ দরমন্ লেহ! 

চু' রঙ্গে হর্থ্ জন্দর হিলান্ত, | 
বস্কে বারে ঘম্ বর উ আন্দাখ্তম্ 

১৩ 



ভারতীয় বিদুষী 

জাম! নীলি করদ্ ইন্নাক 

বিকে পুস্তে উদ্দোতাস্ত,। 

দোখতরে শাহাম্ ওলেকিন্ 

রুহ-ই-মুসাকির আওরদ। আম্। 
জেব, ও জিনৎ বস্ হাঁমিনম্ 

নামে মন্ জল্উন্লিনাস্তত। 

অর্থাৎ $__ 

প্রেমিক! লায়লি যেমন প্রিয়তম মজনুর 

এজন্য পাগলিনী হইয়া মরু প্রান্তরে ছুটিয়! 
বেড়াইয়াছিল, আমার ইচ্ছা হয় আমি তেমনি 
করিয! ছুটিয়। বেড়াই; কিন্তু আমার পা যে 

সরমসম্ত্রমের শৃঙ্খলে বাধা ! 

এই যে বুল্বুল্ সারাধিন গোলাপের কাছে 

কাছে ঘুরিয়! ঘুরিয়া কানে কানে চুপে চুপে 

প্রেমালাপ করিতেছে; এ আমারই কাছে 

প্রেম শিখিয়াছে। 

এই যে আমার সম্মুখের কাচের ফানুসের 

অভ্যন্তরে উদ্জ্ল আলোক, ইহার ক্রলিগ্ধ 
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জ্যোতিতে মুগ্ধ হইয়া শভ শত পতঙ্গ যে 
আত্মবিসর্জন করিতেছে ;--সে আত্মত্যাগ 

তাহারা আমারই কাছে শিখিয়াছে । 

মেদিপাতার বাচিরের সিদ্ধ শ্ামলত! যেমন 

তাহার ভিতরের রক্ত-রাগকে লুকাইয়া রাখে, 
তেমনি আমার শাস্ত মুত্তি আমার মনাগুনের 

জ্বলস্তরাগ গোপন রাখিয়াছে ! 

আমার হৃদয়ের ছুঃথভারের কিয়দংশ মাত্র 

আকাশকে দিয়াছি) আকাশ তাহারই, 
ভারে দেখ নীল হুইয়। গিয়াছে, নত হই 

পড়িয়াছে ! 

আমি বাদশাহের কন্তা, কিন্তু প্রাণ 

আমার অতিথির মতন। ধন এরশ্ব্য আমার 
ভালে। লাগে না, দারিদ্র্যের পীড়ন আমার 

কাছে বেশ! আমি জেবুনেস! (অর্থাৎ সুন্দরী 

শ্রেষ্ঠা ); এইটুকু গৌরবই আমার যথেষ্ট! 

গুঁক,তম্ আজ. ইশকে বত! 
আয় দিল চে হাসেল করদাই। 
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গুফ তমায়৷ হাসেলে জুজ, 

নালাহয়ে হাম নিস্ত.॥ 

ভালবাসার অনেক কথাই ত বল! হইল 

কিন্ত ওরে আমার মন তুই কি লাভ করিলি? 
মন উত্তর করিল--অশ্রমাল! ভিন্ন আর কিছুই 

নয়। 

হরকস্ দর আমদ্ দর জাহ। 

আখির ব মত্লবহ। রশি । 

পীর শুদ জেবুষ্লিসা 
উ-র! খরিদারে ন শু ॥ 

ষে কেহ সংসারে আসিয়াছিল সেই 

অবশেষে উদ্দেস্ত সিদ্ধি করিয়! গেল; কিন্ত 

জেবুন্নেস! বৃদ্ধা হইয়া গেল তবু তাহার খরিদ- 
দার মিলিল না; অর্থাৎ কাহারও সহিত মিলন 

হুইল ন। 
জেবুনেসার অন্তবিধ কবিতার মধোও 

অতি স্থন্দর কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় ১. 

১৯৯ 
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আগর হুশ মন্ ছুতা গরদদ্ 
জে তাজিমীশ মন্ত, গাফেল্ ; 

কম] চন্দ. আঁকে থাম্ গরদূ 

মকাশ কারগর্ আয়েদ্। 

তোমার শত্রু তোমার কাছে নত হইলেও 

তাহার নভ্রতার ভুলিয়ে! না; কারণ ( কুটিল) 

ধনু যত নত হয়, তাহার কার্যাও তত বলবত্বর 

হয়। 

রামমণি 

এই বাংলা দেশেরও কাব্য-ইতিহাসে 

বিদুবী রমণীর পরিচয় আছে। প্রাচীন 

বৈষ্ণবীয় গ্রন্থে অনেক স্ত্রীকবি-রচিত পদ 

পাওয়। যায়। 

রামমণি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন! স্ত্রী-কবি-_ 

শ্লীচণ্ডীদাস ঠাকুরের সমপাময়িকা। ইনি 

রাধাকষ্চলীলা বিষয়ক পদাবলী রচন! 

করিয়াছলেন। 
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রজককন্তা রামমণি অনশনে ও অসহায় 

অবস্থায় ভ্রমণ করিতে করিতে বীরভূম জেলার 
নানন,র গ্রামস্থ বিশালাস্মী দেবীর মন্দিরদ্বারে 
ট্পস্থিত হন। চণ্ডীদাস এ মন্দিরের পুজারী 

ছিলেন। তিনি রামমশির হুরবস্থ| দেখিয়! 

তাহাকে মন্দিরের দাসীরূপে নিযুক্ত করেন। 

রামমণি দেবীর প্রপাদ ভোজন করিয়া সেইস্থানে 

কালযাপন করিতে লাগিলেন । 

চণ্ডীদাস রামমণির পরিচয় দিতেছেন ২-- 

রানিনী নামিক।, রক বালিকা, 

অতি দৈম্যাবন্থ!য়। 

হাটে ঘাটে মাঠে, কাল কাটাইয়া, 

ভিক্ষা মাগিয়। খায় ॥ 

দেখিয়া তাহার, বেশ অপার, 

যতেক ব্রাহ্গণচয়। 

মন্দির শোধন, কাজে নিয়োজিল, 

রহে দেবীর আশ্রয় ॥ 

ভালপ বয়সে, দুখিনী রাশিনী, 

কাঁজেতে নিযুক্ত হল। 
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গনড়। প্রসাদ, তুগ্রন করিয়া, 
ক্রমে বাড়িতে লাগিল ॥ 

কামিনী কামিনী, কাজেতে নিপুণ, 

সকলের শ্রিরতম] | 

চত্তীদাস কহে, তাহার পিরীতি, 

জগতে নাহি উপম! ॥ 

কথিত আছে, চণ্ডাদাসপ এই রামমণিকে 

অতান্ত ভাল বাদিয়াছিলেন, রামমণিও 

দণ্তীদানকে ভাল বানিতেন। তাহার পরিচর 

রামমণি-লিখিত নিম়লিখিত পদে পাওয়! 

যার ঃ- 

ভুমি দিবাভাগে. লীল। অনুরাগে, 
ভ্রম সদ! বনে বনে। 

তাহে তব মুখ, ন। দেখিয়। ছখ, 

পাই বত ক্ষাণে ক্ষণে ॥ 

ক্রুটা নম কাল, মানি সুজগ্াল, 

যুগতুলা হয় জ্ঞান। 

তোমায় বিরহে, মন স্থির নহে, 

ব্যাকুলিত হল্গ প্রাণ ॥ 

২২ 



ভারতীয় বিহ্ধী 

কুটিল কুস্তল, কত হুনিশ্বল। 
শ্রমুখমণ্ডল শোভ। 

হেরি হয় মনে, এ ছুই নয়নে, 

নিমেষ দিয়াছে কেবা ॥ 

যাছে সব্বক্ষণ, তৰ দূরশন, 

নিবারণ সেহ করে। 

ওহে প্রাণাথিক, কি কৰ অধিক, 

দোষ দিয়! বিধ।তাহর ॥ 

তুমি দে আমার, আমি সে তোমার 

স্বহৎ কে আছে আগ। 

খেদে রামী কয়, চণীদাস বিন! 

জগৎ দেখি আধার ॥ 

তারপর চণ্ভীদাপ যখন চিতাশঘ্যায় শান্িত 

তখন রামমণি উন্মািনী হুইয়! গাহিতেছেন-- 

কোথ। যাও ওছে, প্রাণ বধু মোর, 

প্রালীরে উপেখ। করি। 

ন| দেখিয়। মুখ। ফাটে মোর বুক, 

ধৈরধ ধরিতে নারি ॥ 

বাল্যকাল হতে, এ দেহ নপিম্ু, 

মনে আন নাহি জানি। 

১২৩ 



ভারতীয় বিছ্ষী 

কি দোষ পাইয়।, মথুর! যাইবে, 

বলছে সে কথা শনি॥ 

তোমার এ সারথী, ক্রুর অতিশয়, 

বোধ বিচার নাই। 

বোধ থাকিলে দখসিন্ধুনীরে 

অবলা ভাসতে নাই ॥ 

পিরীতি জালিয়া, .যদদিব। বাইবা, 

কবে বা আমিবে নাথ । 

ঝ্লামীর বচন, করহ পালন, 

দামীরে করহ সাথ॥ 

চণীদাস ও রামমণির প্রেমের মধ্যে কোন 

কুভাব ছিল না। প্রেমের নির্ল গ্যোতিতে 

রামী রজকিনীর চরিত্র উত্ভাসিত। কারণ, 

দেখ! যায় চণ্ডীদান রামমণিকে ভাবাবেশে 

কথন গুরু কখন মাত বলিয়া! সম্বোধন 

করিয়াছেন £-- 

তুমি রজকিনা, আমার রমণা 

তুমি হও মাতৃ পিতৃ। 

এবং চণ্ডীদান রঞ্জকিনীর গ্রেমাসক্ত বলিয়! 

১২৪ 



তারতীয় বিচুষী 

গ্রামস্থ ব্রাহ্মণমণ্লী তাহাকে জাতিচাত 
করিয়! তাহাকে বাশুলী-পুজার কার্য হইতে 
অপশ্যত করিলে, রামমণি আক্ষেপ করিয়! 

বলিতেছেন £-_- 

কি কহিব বধুহে বলিতে না ছুয়ায় । 

কাদিয়! কহিতে পৌড়। মুখে হালি পায় ॥ 

অনামুখ মিন্সেগুলার কিব! বুকের পাট!। 

দেবীপৃজ। বন্দ করে কুলে দেয় বাটা । 

ছুঃখের কথা কইতে গেলে প্রাণ কাদি উঠে। 

মুখ ফুটে না বলতে পারি মরি বুক ফেটে । 

ঢাক পিটিয়ে সহজবাদ গ্রামে শ্রীমে দেয় হে। 
চক্ষে ন! দেখিয়ে মিছে কলম্ক রটায্স হে ॥ 

চাক ঢোলে যে জন সুজন নিন্দা করে। 

বাঞ্চন। পড়,ক তার মস্তক উপরে ॥ 

অবিচার পুরীদেশে আর না! রহিব | 

যে দেশে পাষও নাই সেই দেশে যাব ॥ 

বাশুলী দেবীর যদি কৃপাতৃষ্টি হয়। 

মিছে কথ। মেঁচা জল কতম্ষপ রয্ন ॥ 

আপনার নাক কাটি পরে বলে বৌচ|। 

সে ভয় করে ন1 রাসী নিজে আছে নাচা। 

১২৫ 



ভারতীয় বিহুষী 

ইন্দুমুখী, মাধুরী, গোপী, 

রসময়ী 

রামমণি বাতীত যে সকল স্ত্রী-কবি-রচিত 

পদ দ্বার! বৈষ্ঃনীয় গ্রন্থ অলঙ্কৃত হইয়। আছে 

তাহাদের জীবন-চরিত দুপ্রাপ্য। কেবল 

তাহাদের রচিত পর্দের ভনিতায় তাহাদের 

নামটুকু মাত্র পাওয়! যায়। এই সকল 

ন্্রী-কবিদিগের মধ্যে ইন্দুমুখী, মাধুরী, গোপী 

ও রসময়ী প্রসিদ্ধ । এখানে আমর! গোপী 

প্রণীত একটি পদ উদ্ধত করিতেছি। 

গোপী প্রণীত পদ £-- 

গোষ্ঠ-লীলা। 
ওগুবৎ হৈয়া মায়, ' সাজিল যাদব রায় 

সঙ্গহি রঙ্গি। রাখাল। 

বরজে পড়িল ধ্বনি, শিঙ্ষ বেধু রব শুনি, 

আগে ধায় গোলের পাল ॥ 

গোঠেরে সীজল ভাইয়া, যে শুনে সে যায ধাঞা, 

রহিতে না! পানে কেহ ঘরে। 

১২৬ 



ভারতীয় বিদুষ্বী 

গুনিয়া মুখের বেণু, মন্দ মন্দ চলে ধেনু, 
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে ॥ 

নাচিতে নাচিতে যায়, নুপূরে পঞ্চম গায়) 

পাঁচনী ফিরার শিশুগণে। 

ছে হৈ রাখাল বলে, খনি স্থ হুরকুলে 

গোঁগী বলে নাথ যায় বনে ॥ 

মাধবী 

মাধবী নীলাচলনিবাদিনী ছিলেন। ইনি 

» প্রসিদ্ধ শিখি মাটতির কনিষ্ঠ। ভগিনী । চৈতন্ত 

চরিতামুতে ইহার পরিচয় আছে ;_ 

“মাধবী দেবী শিখি মাইতির ভগিনী 

রাধার দাসী মধ্যে তার নাম গশি।” 

মহাগ্রভ চৈতন্দেব দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণ 

করিয়া যখন নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হন, 

সেই সময় মাধবী "তাহার দর্শন লাভ করেন, 

তাহাতেই তাহার মনে ভগবৎ প্রেমের উদয় 

হুর, তিনি ভক্তিমতী হইয়া! উঠেন। চৈতন্াদেৰ 

১২৭ 



ভারতীর বিছুষী 

সন্ন্যাস গ্রহণের পর স্ত্রী-মুখ দর্শন করিতেন না, 
লেই জন্য মাধবী তাহার সম্মুখে আদিতে 
পারিতেন না; তিনি নুকাইয়া লুকাইয়! 
চৈতন্তের কুষ্ণপ্রেমে-আত্মহার! মুর্তি দেখিয়! 

নিজেও আত্মহার! হইতেন। তিনি চৈতন্তের 

নিকট আনতে পারিতেন না বলিয়া তাঁহার 

অত্যন্ত খেদ হইত; সেই থেদে তিনি 

গাহিয়াছেন £-- 

“যে দেখয়ে গোরামুখ সেই প্রেমে ভালে । 

মাধবী বঞ্চিত হৈল নিজ কম্মদোষে।” 

মাধবী দেবীর অনেক পদ পদকল্পতরুতে 

পাওয়া যায়। পদগুলি ভাষায়, ভাবে, অতি 

সুন্দর ) ভাবের উচ্ছণীসে শ্রীসম্পন্ন। 
মাধবী দেবীর পদগুলি প্রতিহাসিকত্েও 

পূর্ণ । নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর দস্ততাঁঙার কলহ, 
জগদানন্দের নব দ্বীপ যাত্রা, দোললীল! উপলক্ষে 

শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্তন প্রভৃতি অনেক বিষয় 

তাহার রচিত পদে পাঁওয়! যায় । 

১২৮ 



ভারতীয় বিহধী 

জগরাথমন্দিরের দৈনিক বিবরণ লিপিবদ্ধ 

করিবার জন্য একজন লেখক নিযুক্ত করা 

হইত; মাধবীর হস্তাক্ষর সুন্দর ছিল বলিক়! 
এবং তাহার রচনামাধুষ্যে ও পাঙ্ডিতো 

মুগ্ধ হুইয়! রাজ। প্রতাপরুদ্র, স্ত্রীলোক হইলেও, 

তাছাকে এই সন্মানের পদ দান করিয়াছিলেন। 
চরিতামূতে এ বিষয়ে এইরূপ লিখিত 

আছে 2- 

“শিখি মাইতির ভগ্ী শ্রীমাধবী-দেবী । 

বৃদ্ধ তপস্থিনী তেহো। পরম! বৈষবী॥ 

প্রভু লেখ! করে যেই রাধিকার গণ। 

জগতের মধো পাত্র সাড়ে ভিন জন ॥ 

স্বরূপ দামোদর আর রামানন্দ । 
শিখ মাইতি অ।র ভগিনী অন্ধ ॥ 

সাড়ে তিন জন বলিবার অর্থ :__ন্বরূপ, 

ঘমোদর ও রামাননকে পুরা তিন জন ধরা! 

হইয়াছে এবং মাধবী দেখী স্ত্রীলোক বলির! 

তাহাকে অদ্ধেক বল! হইয়াছে । 
৫ 



ক্চারতীর় বিহ্ষী 

মাধবীর কবিত! বলরাম দাস, গোবিন্দ, 

বাস্থরঘোষ প্রভৃতির কবিতা অপেক্ষা কোন 

অংশে নিকৃষ্ট ছিল ন1। মাধবীরচিত ছুইটি 

কবিতা নিয়ে উদ্ধত হইল। 

(১) 

কলহ করিয়া ছলা, আগে পহু চলি গেলা, 

ভেটিবারে নিলাচল রায়। 
যতেক ভক তগণ, হেয়! সকরুণ মন, 

পদ চিহ্ন অনুসারে ধায়। 

নিতাই বিরহ অনলে ভেল অন্ধ | 

আঠীর নালাতে হৈতে, কান্দিতে কান্দিতে পথে, 

যার নিতাই অবধোত চন্দ ॥ 

শিংহ দুয়ারে গিয়া, মরমে বেদন! পাইয়া, 
দীড়াইল নিত্যানন্দ রায়। 

হরে কৃষ্ণ হরি বলে, দেখিয়াছ সঙ্যাসীরে, 

নীলাচলবাসীরে সুধায় ॥ 

জানুন হেম যিনি, গৌরাঙ্গ বরণ খানি, 
অরুণ বসন শোভে গায়। 

৩৩ 



ভারতীয় বিহযী 

প্রেম ভরে গর গর, আঁখি যুগ ঝর ঝর, 

হরি হরি বোল্ বলি ধায় ॥ 

ছাড়ি নগরালী বেশ, ত্রমে পহ দেশ দেশ। 

এবে ভেল সন্ন্যাসীর বেশ। 

মীধবী দালীতে কয়, অপরূপ গোরা রায়, 

ভক্ত গৃহে করল প্রবেশ ॥ 

(২) 

নীলাচল হৈতে, শচীরে দেখিতে, 

আইসে জগদানন্। 

রহি কত দুরে, দেখে নদীয়ারে, 

গোকুল পুরের ছন্দ ॥ 

স্তাবয়ে পণ্ডিত রায়। 

পীই কিন। পাই, শচীরে দেখিতে, 
এই অনুষানে চায় ॥ 

জত। তরু যত। দেখে শত শত, 

অকালে খসিছে পাতা । 

রবির কিরণ, না হয় ক্ষন, 
মেঘগণ দেখে রাতা 

১৩১ 



ভারতীয় বিছুষী 

ভালে বসি পাখী, মু্গি ছুটি আখি, 
ফুল জল তেয়াগির!। 

কান্দর়ে ফুকারি, _ ভুকরি ভুকরি, 
গোরাচন্দ নাম লইয়। & 

ধেহু যথে ব.ধে, দাড়াইয়া পথে, 
কার মুখে নাহি রা। 

সাধবী দাসীর, পণ্ত ঠাকুর, 

পড়িল! আছাড়ে গ| ॥ 

আনন্দময়ী 

আনন্দমন্ী দেবী ফরিদপুরের অস্তর্গত 

জগসা-গ্রামনিবাপী প্রসদ্ধ কবি ও সাধক লালা 

রামগতি রায়ের কন্ত। এবং পরগ্রামের পণ্ডিত 

কবীন্দ্র অযোধ্যারামের পত্বী ছিলেন। 

আনন্দমক্সী পিতার নিকট বলগভাষায় ও 

সংস্কতে শ্শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, এবং 

ধর্ম্মশান্ত্রে সবিশেষ পারদর্শিনী হুইয়! উচিয়া- 

ছিলেন। বিদুধী বলিয়! তাহার বথেষ্ট প্রতিপত্তি 

ছিল। 

১৩২ 
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আনন্দমন্ীর বিগ্থাবন্ত। সম্বন্ধে ছুই একটি 

কথ! শুনা যার। রাপনগরনিবানী নথ প্রসিদ্ধ 

ক্্দেব বিগ্তাবাঈীশের পুত্র হরি বিস্তালঙ্কার 

আনন্দময়ীকে একখানি শিবপুর পন্ধতি লিখিয়! 

দেন) বিছ্ঞালঙ্কার মহাশয়ের রচন! ভ্রমপূর্ণ ছিল? 

আনন্দময়ী সেই সকল তুল দেখিয়া বিদ্া- 

লঙ্কারের পিত। বিগ্ভাবাগীশ মহাশয়কে তিরস্কার 

করিয়! লিখি! পাঠান যে, পুত্রের শিক্ষা 

বিষয়ে তিনি অত্যন্ত অমনোযোগী ! সংস্কত-শান্ত্রে 

"বিশেষ অভিজ্ঞত! ন৷ থাকিলে শিবপুঙাপদ্ধতির 

এ সকল ভূল আনন্দমন্ীর চক্ষে কখন পড়িত 
না। এক সময়, রাজ] রাজবল্লভ পণ্ডিত 

রায়গতির নিকট হইতে “অনিষ্টোম” যজ্ঞের 

প্রমাণ ও এ যজ্জকুণ্ডের প্রতিকৃতি চাহিয়! 

পাঠান । রামগতি তখন পুরশ্চরণে ব্যাপৃত 

ছিলেন, কাজেই তিনি নিক সে ভার গ্রহণ 

করিতে পারিলেন ন।। কন্তার পারদর্শিত।! 

সব্বন্ধে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তিনি কন্তাকেই 
১৩৩ 
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সে ভার অর্পণ করিলেন; তখন আনন্দযয়ী 

যজ্ঞের প্রমাণ ইত্যাদি পিথিয়! রাজার নিকট 

পাঠাইয়! দিলেন। রামগতি তখনকার বড় 
প্িত ছিলেন, তাহার নির্দিষ্ট অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের 

প্রমাণ ইত্যাদি বিশুদ্ধ হইবে, এই জন্তই 
তাহার নিকট উহা চাছিয়। পাঠান হয় $ তিনি 

তাহ! দিতে পারিলেন ন1, তাহার পরিবর্তে 

তাহার কন্ত। লিখিয়! দিলেন? কিস্তু তাহাই 
রাজনতার পণ্ডিতদিগের দ্বার! বিন! আপত্তিতে 

বিশুদ্ধ বলিয়া! গ্রাহ্থ হইল। ইহা হইতেই 
বুঝা! যায় যে, আননময়ীর শান্তরজ্ঞান তাহার 

পিতার অপেক্ষা কম ছিল ন1, এবং সে সম্বন্ধে 

রাজসভার কোন পণ্ডিত মনের কোপণেও 

কোনে! সন্দেহ পোষণ করিতেন না। 

আনন্দময়ী যে শুধু লেখা পড়া শিখিয়- 

ছিলেন তাহা! নহে; তিনি নানাবিধ খগুকাব্য 

রচন|! করিয়৷ মাতৃভাষাকে অলম্কৃত করিয়! 

গরিয়াছেন। তাহাক খুল্লতাত লাল! জয়নারায়ণ 
৩৪ | 



ভারতীয় বিহ্ষী 

রায় একজন কবি ছিলেন। কথিত আছে, 

তাহার রচিত প্হরিলীলাস্ম আনন্দময়ীর 

অনেক রচন! সনিবিই আছে। আনন্দময়ীর 

রচন! স্থানে স্থানে বেশ পাণ্ডিত্য ও আড়ূম্বর 

পূর্ণ। তিনি যে সংস্কত ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ! 

ছিলেন তাহ! তাহার রচনার শবচয়ন দেথিলেই 

বুঝিতে পার! যায়। দুঃখের বিস্য় তাহার 

সমগ্র রচন। পাওন়| যান্ন না। আনন্দমম্ীর 

লেখার কিঞঝিৎ নমুনা! আমর! নিক্ে দিতেছি। 

চন্্রভাণ ও স্থুনেত্রার বিবাহ কালে রম্ণী-সতার 

বর্ণন। প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন £-_ 

হের চৌদিকে কামিনী লক্ষে লক্ষে । 

সমক্ষে, পরক্ষে, গৰাক্ষে, কটাক্ষ ॥ 

কতি প্রৌঢ়-রূপা! ও রূপে মস্তি । 

হসপ্তি, গলন্তি, দ্রবস্তি, পতন্তি ॥ 

কত চারুবক্ত, সুবেশা, সুকেশ।। 

সুনাসা, স্বহাসা। বাসা, হুভাব! ॥ 

করে দৌড়ি দৌড়া মদমত্ত প্রৌঢ় । 

অনুঢ়া, বিমুড়া, নবোড়া। পিগৃড়। ॥ 

৩৫ 
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কোন কামিনী কুগুলে গণ্ড-ুষ্টা ৷ 

প্রহ্থ্া, সচেইটা, কেহ ওষ্ঠানদষ্টা ॥ 

কারে। বাস্ত বেণী নাহি বাম বক্ষে। 

কারে! হার কুর্পাম বিশ্রম্ত কক্ষে ॥ 

গলদ্ভুষণ। কেহ নাহি বাস অঙ্গে । 

গলদ্রাখিনী কেউ মাতিয়া হরঙ্গে ॥ 

কারে বাহুবল্লী কারো স্বন্ধদেশে | 

রহিয়া! সাধ্বাক্য বক্তে, প্রকাশে ॥ 

ক ০ ক 

তাহার পর, চন্দ্রতাণ যখন বিদেশে 

তখন বিরছিনী হ্ুনেত্রার অবস্থা বর্ণন। 
করিতেছেন ১ 

১৩ 

আসি দেখহ নয়নে । 

হীন তন্গু স্বনেত্রায় হয়েছে ভূষণে ॥ 

হয়েছে গাঙুর গণ্ড রুক্ষ কেশ অভি। 

ঘরে আমি গ্লেখ নাথ এ সব দর্গতি ॥ 

রহিয়াছি চিরবিরহিণী দীন মনে । 

অর্পণ করিয়া আখি তোম! পথপাঁনে ॥ 

নি শা রী 



ভারতীয় বিদ্বী 

ভাবি বাই যখ। আছ হইয়৷ যোগিনী 

নাছি সহে এ দারুণ বিরহ আগুনি ॥ 

যে অঙ্গে কুছুম তুমি দিয়ছ ষতনে। 

সে অঙ্গে মাথিব ছাই তোমার কারণে ॥ 

যে দীর্ঘ কেশেতে বেণী বেধেছি আপনি । 

তাতে জটাভার করি হইব যোগিনী | 

শীত ভয়ে যে বুকেতে লুকায়েছ নাথ। 

বিদারিব সেই বুক করি করাঘাত ॥ 

যে কম্কণ করে দিয়াছিল। হুট মনে। 

নে কল্কণ কুণ্ডল করিয়। দিব কাপে ॥ 

ভব প্রেমময় পাত্র ভিক্ষাপাত্জ করি। 

মনে করি হরি স্মরি হই দেশাস্তরি ॥ 
শা শর শী 

“হুরি লীল।” ছাড়! জয়নারায়ণরচিত চণ্ডী 

কাবোও আননময়ীর লেখা স্থান পাহইয়াছে। 

'নন্দমরীরচিত প্উমার বিবাহ” বিশেষ 

প্রসিদ্ধ; এখনও অনেকে তাহ। কণম্থ করিয়! 

রাখিয়াছেন ? নিয়ে উদ্ধত করিতেছি £-_- 

প্রভাত সময় জনি গিরিরাজ-রাণী। 

অতি হরধিতে অতি পীযুষের বাণী ॥ 

১৩৭ 



ভারতীয় বিছযী 

১৩৮ 

মায় সব জায়! আইস! নিমন্ত্রণ কর়। 

স্্র-আচার রীত নান। গীত মঙ্গলের ৪ 

শুনি হরধিংত সবে অমনি ধাইল। 

অমর নগর আদি সর্বত্র বলিল ॥ 

আইল অনেক অ।র দেব-ধবি-নাক্ম । 

গন্ধব্ব! কিন্নরী কত স্বর্গ বিদ্যধরী ॥ 

বত নারী দীর্ঘকেশী ভুরু ভুজঙ্গিশী। 

তিল-পুম্প জিন নাসা, কুরঙ্গ-নক্গনী ॥ 

হ্থমধ্যম! পীনম্তন। চম্পকব্রণ! | 

বিশ্বাধর! পিতমুখী হুক তাদশন। ॥ 

স্থলপগ্ম জিনি পদ-পল্লৰ শোভন । 

পরিছে বসন কত বিচিত্র রচন1 ॥ 

চুণী মণি বহুমূলা জড়িত রতন । 

বিছ্যাতের প্রায় সব পিরির ভবন ॥ 

গাহিছে মঙ্গল সবে অতি হরধিতে । 

উমার স্নানের চেষ্ট। রাণীর ত্বরিতে ॥ 

স্থতৈল হনিত্রারস একত্র করিয়া । 

রত্ব সিংহাসনোপর উমারে বলাইয়। ॥ 

মাজিছে কোমল দেহ হরিদ্রার র:স। 

অঙ্গেতে চালিছে বারি সথি সবে হানে ॥ 



ভারতীয় বিছ্বী 

স্বান করাইয়া! অঙ্গ মোছার যতনে । 

পরাইল জড়ি শাড়ী খচিত রতনে ॥ 
যে কচটিতে পরাজিছে মহেশ ডমরু । 

ধরিভে বলনভার মানিয়াছে গুরু | 

বিচিত্র আসনে।পর নিয়। বসাইল। 

আনন্দে আনন্দময়ী রচনা কিল ॥ 

শুভক্ষণে হরগোৌরীর মিলন হইল । 

সিন্দর সহিত জয়! বিজয়। আপিন £ 

শিরে বারি অঙ্গ পুবেব দিয়াছে জানিনা । 

ৰাক্ষিছে কবরী কেশ বেণা জ্ডাউন| ॥ 

সিন্দ.রের বিন্দু দিল সীমন্ত সারিয়।। 

সিখি শেষ ফোট। বন্দী সারিছে আঁটিয়। ॥ 

যে নাসা হেরিয় তিল-পুস্প পেল ভূমষে। 

বিরাজিত কৈল তাবে তিলক কুহষে ॥ 

রঃ সং ৬ 

চরণে ত বঙ্কমল দিল তিন থরি। 

পঞ্চমে ঘুঘুর৷ তোড়। মত সারি সারি ॥ 

আলতার চিক পদে চাদের বাজার। 

হেরি মুর-নারিগণ কত বারে বার। 

১৩০১৯ 



ভারততীক্স বিহুধী 

মালা গলে করি উম খেলিয়াছে ফুলে। 

সেওতি মলিক! যুখী চম্পক বকুলে ॥ 
গং শী সাং 

পাণিগ্রহণের পর কর একাইল। 
অশৌকের কিশলয়ে কমল জড়িল ॥ 

ছুর্গ বলি জয়কার দিপ্লা সবে নিল | 
উঠিয়। বশিষ্ঠ শুভ দৃষ্টি করাইল ॥ 

লাজ হোম পরে ধুম নয়নে পশিল | 

নীলোৎপল দল ছাড়ি রক্তোৎপল হৈল ॥ 

সিন্দ,রের কোট। দিল রজত থুইতে | 

হাতে করি উম। নেয় বাসর গৃহ্েতে ॥& 

গঙ্গামণি 

আনন্দময়ী দেবীর এক বিছুধী পিসি 

ছিলেন, তাহার নাম গঙ্গামণি। ছোট ছোট 

কবিতা ও বিবাহু-কালে গাহিবার উপযুক্ত 

অনেকগুলি স্ন্দর সুন্দর গান গঙ্গামণণ রচন! 

করিয়াছিলেন, সেই সঙ্গীতগুলি বহুদিন পর্যয্ত 

বিবাহু-বাসর বন্কত রাখিয়াছিল ) এখনও সেই 
১৪৩ 



ূ্ ভারতীয় বিহু 

গান ছুই একটি প্রাচীন! মহিলার মুখে শুনিতে 

পাওয়া] যার । তাহার রচিত সীতার বিবাছ- 

বর্ণনা-বিষয়ক একটি কবিতার কিয়দংশ আমর! 

উদ্ধত করিতেছি £-- 

জনকনন্দিনী সীত। হরিযে সাজায় রাণী । 

শিরে শোভে সিথিপাত হীর। মণি চুণী ॥ 

নানার অগ্রেতে মতি বিদ্বাধর পগ্সি। 

তরুণ নক্ষত্র ভাতি জিনি রূপ হেপ্ি॥ 

মুকুতা দশন হেরি লাজে লুকাইল। 

করীন্দ্রের কুস্তমাঝে মঙ্জিয়া রহিল ॥ 

গলে দিল থরে থরে মুকুতার মাল|। 

রবির কিরণে যেন ভ্বলিছে মেখল! ॥ 

কেমুর কষ্কণ দিল আর বাজুবন্ধ 

দেখিয়। রূপের ছট1 মনে লাগে ধন্দ ॥ 

বিচিত্র ফনিত শঙ্খ কুল পরিচিত্ত। 

দিল গঞ্চ স্বন্কণ পৈছি বেষ্টিত ॥ 

যনের মত আভরণ পরাইস্ব শেষে। 

রুনা বরিতে যান মনের হরষে ॥ 

১৪১৯ 



ভায়ম্তীয় বিহুষী 

বৈহয়ন্তী 

ফবিদপুর জেলার ধনুলাগ্রামে বৈদিক 

কুষ্কাত্রেয় গোত্রে নুপপ্ডিত মদৃবভট্রেব বংশে 

বৈজযন্ত্রী জন্মগ্রহণ কবেন। অতি শৈশব 

হইতেই বিশ্ঞাশিক্ষার প্রতি তাহার অত্যন্ত 

অন্বাগ ছিল। টবজযন্ত্রীর যখন ভাল কবিয়া 

কথা ফুটে নাই তখন হইতেই তিনি তাহা 

পিতৃগৃহেব চত্পাঠীব ছাত্রদিগেব অনুকরণে 

হাতে পুথি লইয়া পাঠাভ্যাসের ভাণ 

কবিতেন। বৈজয়স্তীর পিঠা কন্তার এই 
পাঠান্ুরাগ দেখিয়। তাহাকে লেখাপড়। 

শিখাইতে মনম্ক কবেন এবং অতি হত্বের 

সহিত শিক্ষা দিতে থাকেন। শুনা যার 

অতি অন্নকালের মধ্যেই তাহার বজ্ঞান 

এবং কয়েক বংসবের মধ্যেই সংস্কৃত ভাষায় 

ব্যুৎপত্তি লাভ হুইয়াছিল। কাব্য ও ব্যাকরণ 

শিক্ষা শেষ হইলে বৈজরন্তী দর্শপশান্ত 

১৪২ 



ভারতীয়. বিছুষী 

অধ্যয়ন করিতে আরস্ত করেন। তাহার 

পিতা যখন ছাত্রদিগকে দর্শনশান্ত্র শিক্ষ! 

দিতেন সেই সময় বৈজয়স্তী অতান্ত আগ্রহের 

সহিত তাহ! শুনিতেন এবং গুরুশিষোর মধ্যে 

দর্শন সম্বন্ধীয় যত তর্ক উঠিত বৈজন্ত্তী 

তাহার মীমাংসা যত্বের সহিত ম্মরণ করিয়া 

রাখিতেন। 

কোটালিপাড়ার হূর্গাদাস তর্কবাগীশের পুন্র 

পঞঙ্ডিত কৃষ্ণনাথের সহিত বৈজয়স্তীর বিবাহ 

হয়। ছুর্গাদাস তর্কবাগীশ বৈজয়স্তীর পিতা 

অপেক্ষা বংশমর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন, সেই 
কারণে তাহার পুত্রের সহিত বৈজয়স্তীর 

বিবাহ হইতে পারিত না; কিন্তু তিনি 

কেবল বৈজয়স্তীর বিছ্যাবত্ার পরিচয় 

পাইয়া এ বিবাছে সম্মত হইয়াছিলেন? 
পিতা কৌলিন্তাভিমান ত্যাগ করিলেন বটে, 

কিন্ত পুত্রের সে দুর্জয় অভিমান কিছুতেই 
গেল না-_-এ বিবাহে তিনি পিতার ইচ্ছাক়্ 

২৪৩ 



ভারতীয় বিভৃষী 

বিপক্ষভাচরণ করিলেন ন| ; অথচ মনে মনে 

অনন্ত হইন্ন! রহিলেন। 

ধতদিন শ্বশ্ডর জীবিত ছিলেন ততদিন 

বৈজয়স্তী মধ্যে মপ্যে গির! শ্বশুর-ঘর করিয়া- 

ছিলেন কিন্ত তাহার মৃত্যুর পর, বৈজয়ন্তা 
₹শনর্ধ্যাদাঘ তাহার তুল্য নহেন বপির! 

কুষ্ণনাথ তাছাকে ত্যাগ করেন। স্বামীহুথে 
বঞ্চিতা হইল! বৈশয়স্থী পিতৃগৃছে বান করিতে 

লাগিলেন। এ সময়ের সকল কু তিনি 
অধ্যয়নে ভূলিয়। থাকিতেন-_ন্তার, কাৰা, 

অলঙ্কার প্রভৃ'ত ঘত কিছু শিখিবার ছিল এট 
সমগ্ন তিনি সে সব শিক্ষা করিতে লাগিলেন। 

কিছুদিন পরে বৈজরস্তী নিজের ছঃখ 
বর্ণন। করির়! শ্বামীকে একখানি পত্র লেখেন; 

'শ্ক্কঞ্চনাথ সেই ছন্দে গাথ। করুণ কাহিনী 

পড়ি ছুঃখবিগলিত হন--এবং স্ত্রীর ক বিশ্ব. 

শক্তি দেখিয়া! মুগ্ধ হন। তখন তিনি 

বুঝিতে পারেন যে সামান্ত অতিমানের বশবর্তী 

১৪৪. 



ভারতীগ্ন বিহযী 

হুইয়। নিজের আ্ত্রীর প্রতি তিনি এতদিন 

কি অবিচার করিয়াছেন_-তাহাতে তাহার 

হৃদয় অনুতপ্ত হইয়া! উঠে । তখন তিনি কাল 

বিলম্ব ন! কিয়! স্ত্াকে নিজের ঘরে লইয়! 

আমেন। 

স্বামী-গৃহে আনিয়। বৈজয়ন্তী লেখাপড়ার 

চচ্চ। ত্যাগ করেন নাই। সংসারের সমস্ত 

কাজের মধ্যে অবসর করিয়া লইম্গ! স্বানীর 

নিকট তিনি দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা করিতেন । 

তাহার স্বামী কঞ্চনাথ সার্বভৌম একজন 

দ্বার্শনিক পণ্ডিত হিলেন-__-অনেক ছাত্র 

তাহার নিকট দশনশান্্র শিক্ষা করিত। 

সন! যায়, একদিন তান ছাত্র্িগকে কোনে 

প্রাচীন দর্শন পড়াইতেছিলেন। উক্ত গ্রন্থের 

একস্থানে “অত্রতু নোক্তং তত্রাপি নোক্তম্” 

এই কথাটি লিখিত ছিল । পণ্ডিত কৃষ্ঃচনাথ 

এই বাক্যের অর্থ করিতেছিলেন--“এস্থানেও 

বল!| হয় নাই ওস্থানেও বল! হর নাই ।” কিন্তু 
১৪৫ 

ঞরর 



ভারতীগ্ বিহধী 

ইহাতে পাঠ স্থসঙ্গত না হওয়াতে, তিনি 

এই অর্থে সন্ধই হইতেছিলেন না । যথার্থ 

অর্থ নির্ণয্ করিবার জন্ত তিনি: চিন্তা 

করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভাবিতে 

ভাবিতে বেলা অধিক হইয়া গেলখ 

এদিকে বৈজয়স্তী ঠাকুরাণী অনব্যঞ্জন রন্ধন 

কনিয়! বসির! আছেন ?এমন সময়ে জনৈক 

ছাত্র কোনে! কাধ্যোপলক্ষে রন্ধনশালায় 

আলিলে বৈজয়স্তী তাহাকে প্রিজ্ঞাসা করিলেন 

“আজ ন্নানাহার বন্ধ করিল তোময়। এত 
বেল! পর্যাস্ত কি পড়িতেছ ?” তখন সেই 

ছাত্র বলিল “আজ অত্রতু নোক্তং তত্রাপি 

নোক্তম্” এই পাঠটির কিছুতেই সঙ্গত অর্থ 

হইতেছে না। তখন বৈজযত্তী বলিলেন 

"এখন কর্তাকে ন্নানাহার করিয়! বুদ্ধি স্থির 

করিতে বল, পরে আপনিই অর্থ বাহির 

হইবে।” 

কঞ্ণনাথ ছাত্রের মুখে তাঁহার গৃছিপীর 
১৪৩৬ 



ভারতীয় বিদ্রষী 

কথা শুনিয়া পুথি বন্ধ করিয়া শিবাগণসহু 

শনাদদি করিতে গমন করিলেন। এদিকে 

বৈজয়ন্তী ছাত্রের মুখে গুনিবামাত্র পাঠের 

বখার্থ অর্থ বুঝিয্াছিলেন। তিনি এই 
যোগে পুস্তকথানি খুলিয়া উহার পদচ্ছেদ 
করিয়া "অত্র তু ন উক্তং তত্র অপি ন উদ্তৃম্* 

এইরূপ লিখিয়। রাখিলেন। নানান্তে গৃহে 

আসিয়া কৃষ্ণনাথ আহারার্দি সমাপন করিয়| 

বিশ্রামার্থে শয়ন করিপেন। পরে বৈকালে 

ছাত্রর্দিগকে দেই পাঠের অর্থবোধ করাইবার 
নিমিত্ত পুন্তক খুলিয়! .দেখেন-_দেই ছুর্ববোধ 

পাঠটি পদচ্ছেদঘারা কে সহজবোধ্য করিয়া 
লিখিয়! রাখিয়াছে! তিনি এই কার্ষেয অতীব 

সন্তুষ্ট হইলেন, এ কাঞ্জ যে করিয়াছে তাহাকে 

পুরস্কৃত করিবার জন্য ছাত্রদিগকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন। কিন্তু ছাত্রের কেহই তাহ! বলিতে 

পারিল না; তখন তিনি মনে মনে বুঝিলেন 

তাহার পরীরই এ কাছ। 
১৪৭ 



ভারতীয় বিহু 

বৈজয়ন্ত্র দেবী অনেক সংস্কৃত উদ্ভট 

কৰিত! ও শ্লোক রচলা করিয়াছিলেন; কিন্তু 

এখন আর মে সকলের নিদশন পাওয়া যান 

না। ততৎকালে সমান্রের মধ্যে স্ত্রীলোকের 

নাম প্রচার করার গ্রচলন ছিল না? সুতরাং 

তাহার রচিত কবিতার সঙ্গে তাহার নামের 

উল্লেখ নাই। তাহার স্বামী কুষ্ণনাথ 

সার্বভৌম ঘষে "আনন্লতিক] চম্পু” নাক 

গ্রন্থ গ্রণঘ্নন করেন, তাহাতে তিনি পত্রীকে 

তাহার পুস্তক রচনার সহকারিণী বলিয়া 
্বাকার করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে লিখিত 

জ[ছে :-_.”আনন্দলতিকাগ্রন্থো যেনাকারি 

স্ত্রীরা সহ।” 

স্ত্রীর নাম প্রকাশ করা নীতিবিরুদ্ধ মনে 

করিয়। পণ্ডিত কঙ্খনাঁথ নিজের নামেই 

“আনন্দলতিক” প্রচার করিয়াছিলেন। 
ফলত; অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে 

বোঝ! যায় উহার মধ্যে কোন্গুলি বৈজয়ন্তী 
১৪৮ 



ভারতীয় বিছুবী 

দেবীর আর কোন্গুলি রুষ্ণলাথ পঙ্ডিতের 
রচন1 । 

বৈজয়স্তী দেবী কেবল যে রচন! বিষয়ে 

নিপুণ ছিলেন তাহা নছে, তিনি অতি 

ক্ষিপ্রহস্তাও ছিলেন। শুনা যায়, "আনন্দ" 

লতিক।” রচনাকালে একদা পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ 

সন্ধ্যা! হইতে €শযরাত্রি পর্যন্ত বসিয়! নায়িকার 

রূপবর্ণন করিত্তেছিলেন। ইহ। দেখিয়! বৈজয়স্তী 

দেবী স্বামীকে নলিলেন--"এত দীর্ঘকাল 

ধরিয়। একটা স্ত্রীলোকের রূপ বর্ণন করিতেছ ! 

দেখ আমি এক শ্লোকে তোমার নারিকার 

তিন অঙ্গ বর্ণন করিতেছি ।” এই বলিয়। 

তিনি আনন্দলতিকার জন্য এই গ্নোকটি 
খলখিয়। ধিলেন £_ 

"আহ্রয়ং কদধোত গিরিত্রমাৎ 

সতনমগাৎ কিলনাভিহদোখিত: | 

ইতি নিবেদক্মিতুং লয়নে হি যৎ 
এবণসীমনি কিং সমুপন্তিতে 1৮ 
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বৈজয়স্তী দেবী যে বলীয় বিছ্বীগণের 

মধ্যে অসাধারণ প্রতিভাশালিনী ছিজ্গেন সে 

বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তিনি কোন্ 

সময়ে জন্ম গ্রহণ করেন তাহ! ঠিক জান! বায় 

ন|। তবে আনন্দলতিক৷ গ্রস্থের রচনাকাল 
অনুসরণ করিলে অনুমান হয়, তিনি ১৫৫ 

শকাবে জন্মগ্রহণ করেন এবং আনন্দলতিকা! গ্রন্থ 

তাহার পচিশ বৎসর বয়:ক্রমকালে রচিত হয়। 

মানিনী দেবী 

উত্তর বঙ্গে প্রখ্যাতনাম! ইন্দরেশ্বর চুড়ামপি 

নামে এক মহামহোপাধ্যায় পঙ্ডিত ছিলেন, 

মানিনী দেবী তাহারই কন্তা। ভ্রাত| ধলেশ্বর 

খন বিগ্যারস্তের পর বর্ণমাল! শিখিতেন তাহা 

'শুনিয়াই মানিনীর বর্ণমালাজ্ঞান হয়-_তাহাকে 

পৃথকভাবে শিখাইবার আবশ্বক হয় নাই। 

তাহার পর ভ্রাতা বখন ব্যাকরণ শিখিতে 

আরস্ত করেন মানিনীও তাহ! কেবল শুনিয়াই 
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ভারতীর বিহ্ষী 

শিথিয়াছিলেন। সেকালে সায়ংসন্ধোপাননার 

পর অধ্যাপক ছাত্রদ্িগকে পুর্ববপঠিত গ্রস্থাংশের 
পরীক্ষা! করিতেন, তাহার নান ছিল লিজ্ঞাসা- 

বাদ। এই জিজ্ঞাসাবাদে ছাত্রগণ উত্তর 

করিতে অনমর্থ হইলে তাহার! পুজার জন্য 

স্থন্দর পুষ্প আহরণ করিয়া দিবে এইব্প 

প্রলোভন দেখাইয়া মানিনীর নিকট হইতে 

উত্তর জানিয়া লইত। 

শ্থতিতত্বে মানিনী দেবীর সম্যক বুৎপন্ভি 

ছিল। একুশ দিনের পুত্রকে রাখিয়া! ষখন 

মানিনী মৃতপতির শবের পার্খে উপবিষ্ট হইয়া 

সহমৃত। হইবার ইচ্ছ! প্রকাশ করিয়াছিলেন 

তখন পিতৃব্য ভরিনারায়ণ তাহাকে এই কথ! 

বলিয়। বাধা দেন যে, শিশুপুত্রকে রাখিয়| 

সহমরণ শাস্ত্রনিধিদ্ধ। কিন্তু মানিনী সে করা 

গ্রাহহ করিলেন না । তিনি শাস্ত্রীয় তর্কদ্বার! 

পিভৃবাকে বুঝাইয়! দিলেন যে, সেরূপ সহমরণ 

শান্্রনিষিদ্ধ নহে, এবং হাসিমুখে জলস্ত 

১৫১ 



ভারতীয় বিছুষী 

চিতায় প্রবেশ করিলেন। যে একুশ দিনের 

পুত্রকে রাগিয়।৷ মানিনী সহমৃত!। হন সেই পুত্রই 
স্থপ্রসিদ্ধ নৈয়াধিক রুদ্রমঙ্গল স্ায়ালঙ্কার। 

কুদ্রমঙ্গলের তুল্য নৈয়।ধিক সে সময়ে নব্দীপেও 

কেহ ছিলেন না। 

মানিনী সংস্কৃতভাষার় অনেক কবিতা রচন! 

করিয়! গিয়াছেন অনেকের সে সকল কবিতা 

কণ্ঠস্থছিল। তাহার কত শিব স্তোত্র হইতে 

তিনটি কবিতা উদ্ধত হইল £-_ 

তরণিধরণি: সলিলং পবনো 

গগনধ বিরিকিনত শ্বতনোঃ। 

শশলাগ্ুনভুষণ চন্ত্রকল। 

'্মনবন্তব বোৌধজতে সচতে ॥ 

তমসি ত্বমসীশ্বর তেজসি চ 

প্রথমেশ গিরৌ জলত্থী বসসি। 

অবনৌ গগনে চ গুহা পিত 

. হদয়েইসি বহিশ্চ দধাসি জগৎ ॥ 
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ভারতীয় বিছুবী 

করুণ! জলধে হরিপান্ক শিযো 

গিরিরাজন্রত। দক্লিত প্রণতাং ৷ 

তবপাদদয়োকরহ কিক্করিকাং 

সকনাদ্ধরলেবা সমৃদ্ধ মং? 

প্রিয়ংবদ! 

প্রায় তিনশত বসব পুরে পূর্ববঙ্গের 

কোটালিপাড়াযর় শিববাম সার্কভোৌম নামে এক 
অনাধারণ পণ্ডিত ছিল্নে। তাহার যশঃ- 

সৌরভে আকুষ্ট হই! নানা দেশ হইতে 

অসংখ্য ছাত্র আসিম। তীহার কুটারে শিক্ষ। 

লাভ করিত ;--এই ছাত্রবন্দ লইয়! শিবরাম 

তাহার তরল্চায়াসমাচ্ছন্ন নির্জন পল্ীকুটারে 

অধ্যাপনা করিত্েম। প্রতিদিন যখন শিবরাম 

শিষ্যপরিবেষ্টিত হইয়া চতুষ্পাঠীমগুপে উপবেশন* 

করিতেন, তখন তাহাঁরই ঠিক পাশে বনিয়! 

তাহারই কন্1,এক ক্ষুদ্র বালিকা, উৎকর্ণ হইক়্া 

কাব্য ও শান আলোচন! শুনিত। বালিকা 
১৫৩ 



তারতীয় বিছুধী 

সে আলোচনার বিন্দুবিসর্গ বুঝিত না, কিন্ত 

সংস্কৃত ছন্দোবন্ধের মিষ্ট সুর তাহার প্রাণে 

কেমন-একট1 আনন্দের সৃষ্টি করিত; সেই 

ল্থুর তাহাকে আদরের খেলাঘর হইতে বিচ্ছিন্ন 
করিয়া! ভরের শিক্ষামগুপের মধ্যে নিবি 

করিয়! রাখিত। ছাত্রগণ পাঠাভ্যাস আরম্ত 

করিবার পুর্বে যখন এই বালিক] সরশ্বতী- 

বন্দনা গাহিবার আদেশ লাভ করিত, 

ছাত্রমগ্ুলীকে মুগ্ধ করিয়! যখন সে মধুরকগে 

যা কুন্দেন্দতুষারধবল! যা স্বেতগন্মাসন! 
যা বীণাবরদগ্ডমণ্ডিতভূজা যা শুভ্রবস্তরীবৃতা। 

ঘা বর্গাচাতশস্র প্রতৃতির্দে বৈঃ সদ বন্দিত|। 

সা! মাং সরম্বতী ভগবতী নিঃশেষ জাড্যাপহ। ॥ 

গানটি গাহিয়! শেষ করিত, তখন তাহার প্রাণ 

থে আনন্দে নাচিয়া উঠিত, সে আনন্দ .সে 

খেলাঘরের কোন খেলার মধ্যেই পাইত ন!। 
তাহার পর দিনান্তে চতুষ্পাঠীর ছুটি হইলে, 

মেধিনকার আলোচিত গ্লোকগুলির মধ্যে 
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ভারতীয় বিছা 

অধিকাংশ অবিকল মুখস্থ বলিয্। বালিক! 

শিবরামকে সেই প্রসঙ্গেই নানান্বপ অদ্ভুত 

প্রশ্ন জিজ্ঞামা করিত,___তাহার মুখে আর অন্ত 

কোন কথা থাকিত না। 

বালিকার এই অপুর্ব মেধাশক্তি দেখিয়। 

ও তাহাকে শিক্ষার প্রতি অত্যন্ত অন্থরাগিণী 

জানিয়! শিবরাম তাহার ছাত্রবর্গের পাশে এই 

নূতন ছাত্রীটির স্থান নির্দেশ করিয়! ধিগেন। 

বালিকা অসীম উৎসাহে শিক্ষাগ্রহণ 

করিতে লাগিল, তাহার অলীন মেধাশক্তিবলে 

ও তীক্ষ প্রতিভায় শীঘ্ই সে সংস্কৃত ভাধ৷ 

আয়ত্ত করিয়া ফেলিল,_ছাত্রবর্গের মনে 

ঈর্ধার উদ্রেক করিয়। সে দিন দিন প্রতিষ্ঠালাভ 
করিতে লাগিল। 

প্রতিদিন সেই নির্জনকুটারের পাঠমগুপে 

বসিয়া অদম্য আগ্রহে সরস্বতীর মত এক 

বালিক! কাৰ্য-পাঠ ও শাস্ত্রচচ্চা করিতেছে-_ 

সহপাঠাদিগের সহিত সমান হইয়। তর্ক 
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ভারতীয় বিছুষী 

করিতেছে, মধুরকগে মংস্কৃত স্তোত্র আবৃত্তি ও 

ব্নদদনাগান করিয়া! সকলকে মুদ্ধ করিতেছে, এই 

দৃশ্ত পণ্ডিত শিবরামের অন্তঃকরণকে আনন্দে 

আপ্লুত করিয়। তুলিল, ছাত্রবর্থকে উৎদাঙ্ে 
উন্মত্ত করিয়৷ দিল এনং সহ্পাঠীদিগের নধ্যে 

পশ্চিমবাসী এক ত্রাঙ্গণ-মস্তানের মনে সেই 

বালিকার প্রতি অন্ররাগের বীজ সঞ্চার 

করিল। এক ত্রাণ-সস্তান নাংলা ভা! 

আানিভেন না! বলিয়া বাণিকার সহিত 

বাক্যালপাপের খুন ইচ্ছ। থাকিলেও তাহার 

সহিত মন খুলি কথাবার্তা কহিতে 

পারতেন না; কিন্তু বাণিক অতি অল্প- 

দিনের মধ্যেই সংস্কত ভাষার অনর্গল কথা 

কছিতে শিখিগ্না তাহার ক্ষোভের নিবৃত্তি 

করিল। এই পশ্চিম দেশী ব্রাঙ্গণ-সন্তান 

রঘুনাথ নিশ্লের সহিতই প্রিক্ংবদার বিবাহ 
হয়) | 

” আিয়ংব্া সংস্কভ গ্রন্থ পাঠ ও সস্কত 

স* 



ভারতীয় বিছষী 

ভাষায় বাক্যালাপ কগিতে শিথিয়াই নিশি্ত 

রহিলেন না$-নিজে সংস্কৃত শ্লোক রচনা 

করিবার জন্য পিতার নিকট শিক্ষ/ লইতে 

লাগিলেন।_বালিকাবয়দে সংস্কত ছন্দের 

যে হ্মধুব সুর বারঘার তাহার হাদয়কন্দরে 

আঘাত করিয়াছিল 'এখন তাহার 'প্রতিধবনি 

উঠিতে আরম্ভ কবশিল। পিতার আদেশে: 

প্রিয়ংবদা প্রথম যেদিন গৃহপ্রতিঠিত কুল- 

দেবতা গোবিন্দেবকে উপলক্ষ করিয়া 
কালিন্দীপুলিনেদু কেলিঝলনং কংসাদিদৈত্যদ্বিষং 

গোপালীভিরভিষ্ট তংব্রদবধূনেত্রোৎপলৈরচ্চিতং 

বর্হালঙ্কৃতমন্তকং স্বললিতৈরঙগক্সিভঙ্গং ভজে 

গোবিন্দং ব্রজম্রন্দরং ভবহরং বংশাধরং শ্ামলং 

এই গ্লোকটি রচনা! করিলেন এবং ছাত্রমগুলীর 

মাঝে উঠি! দীড়াইয়া পাঠ করিলেন, তখন* 
শিবরাম কণ্তার মুখের পানে চাহিয়। আনন্াশ্র 

সত্বরণ করিতে পারিলেন না /-_ছাত্রমগুলী 

বিশ্বে অভিভূত ভইয়! পড়িল! তাহার পর» .. 
| | ১১৪ নি 
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প্রা প্রতিদিন তিনি দেবোদ্দেশে নূতন নৃতন 

কবিতা রচনা করিয়! পাঠ করিতে লাগিলেন । 

বিবাহের পর স্বামী-গৃহে আসিয়! প্রিয়ংবদ! 

বিস্তা-আলোচন! ত্যাগ করেন নাই »-- 
উত্তরোত্তর তাহার প্রতিভ৷ বিকশিত হই! 

উঠিতে লাগিল। ম্মামী সামান্ত ব্রাহ্মণপপ্তিত 

ছিলেন; সাংসারিক কাজ চালাইবার জন্ত 

সংসারে বেশি লোক ছিল না, প্রিম্বংব্দাকে 

শ্বহন্যে সকল কাজ করিতে হইত। বিছুষী 

ছিলেন ৰগিয়! অভিমানে তিনি সাংসারিক 

কাজকে কখনও তুচ্ছ করেন নাই ;--স্বামীর 

পরিচধ্যা, গৃহমার্জন, গৃহশোধন, পুজার 

আয়োজন, রন্ধন, অতিথিসেবা ও গো-সেব। 

প্রভৃতি সকল কাজই তিনি নিজ হস্তে নমাধ! 

করিয়। যে অবসর পাইতেন সেইটুকু কাল 
বুথ ব্যয় না করিয়! শিক্ষা-আলোচনায় 

কাটাইতেন। এই খানেই তাহার গৌয়ব 

বিশেষভাবে ছুটিক়াছে ;--বিদ্তার অভিমান 
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তাহাকে সাংসারিক কাজগুণিকে দাসীর কাজ 

ধলিয়া হের়জ্ঞান করিতে শিখায় নাই,_-ষে 

হস্তে তিনি কাবারচনা করিতেন দেই হস্তেই 

সম্মার্জনী ধরিতে কখনও কুন্তিত হয় নাই! 

শিক্ষিত স্ত্রীর আদর্শ যদি খুজিতে হয় তাহা 

হইলে আমর! যেন এই প্রিয়ংবদার চরিত্রের 

মধ্যেই তাহ! অন্বেষণ করি। 
প্রিয়ংবদা ছেলেবেল! হইতে মধুরকণে 

গাহিতে পারিতেন, নেই জন্তই তাহার নাম 

প্রিয়ংবদা হইয়াছিল। তিনি স্বামীর প্রতি 

অত্যন্ত ভক্তিমতী ছিলেন, স্বামীর কথা তিনি 

বেদবাকোর শ্টায় পালন করিতেন। তাহার 

স্বামীর অনেকগুলি ছাত্র ছিল, তিনি 

তাহাদিগকে প্রতাহ শ্বহস্তে রন্ধন করিয়া 

আছার করাইতেন, জননীর ন্যায় স্নেছে 

তাহাদিগকে পালন করিতেন, রোগে শুশ্ববা 

করিতেন। 

প্রিয়ংবদান স্বৃতিশক্তি অত্যান্ত প্রথর ছিবা। 
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শুন! যায়, তিনি ছুই পক্ষ সময়ের মধ্যে 

অমরকোয, স্বাদি হইতে চুরাদি পধ্যন্ত গণ এবং 

মহাভারতীর সাবিত্রী ও দময়স্তী উপাখ্যানের 

মূল অংশ ছুইটি কস্থ করিয়। ফেলিয়াছিলেন। 

বিবাহিত জীবনে অধিক সময় তিনি 

লেখাপড়াপ্ধ মন দিতে পারিতেন ন!, কিন্ত 

স্বল্প 'অবদরের মধ্যেই তিনি মাকণ্ডেক্স পুরাণের 

মদ্বাললা উপাথ্য।নের দাঁখনিক টাকা এবং 

ভারতীয় শা্তিপর্ধের মোক্ষধন্মের একখানি 

বিস্তৃত টাক! প্রণয়ন করিয়াছিলেন । প্ররম্ং- 

বদার হভাক্ষর খুব সুন্দর ছিল; তাহার স্বামী 

কাণ হইতে সংস্কৃত অক্ষরে লেখা অনেক 

শান্্রীয় পুথি আনিয়াছিলেন, তিনি সেইগুলি 

বাংল! অক্ষরে নকল করতেন। প্রথমে কাব্য 

আলোচনায় প্রিশ্ংবদার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল; 

তিনি কেবলই কাব্য পাঠ করিতেন; কিন্ত 

বিঝাছের পর তীহার স্বামী তাহাকে দর্শন- 

শান্ত্রচ্চায় উৎসাহ দেন। 
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একটি বাক্গালী ব্রাহ্মণকন্তা সমস্ত দিনের 
'অসংখা গৃহকর্্মশেষে অবসর লইয়া নির্জন 
গৃহ-কোণে স্বামীর পাদমূলে শুচি হুইয়৷ বসিয়া 
দর্শনশান্ত্রের কুট প্রশ্ন সমাধান করিবার চেষ্ট! 

করিতেছেন ১-_স্বামীর মুখ হইতে শাস্ত্ব্যাখ্যা 

শুনিবার জন্ত আগ্রহ-বিস্ফারিতনয়ন তাহার 

মুখের উপর স্থির হইয়া পড়িয়া আছে) এই 
পধিত্র দৃশ্ত মানব-নয়নে উদ্ভাসিত হইয়! 
আমাদিগকে পুলকিত করিয়া তোলে! 

১১ 






